
 
 

 
 

 
 
LSZ.410.007.04.2020 
 
 

Mateusz Bobek 

Burmistrz Międzyzdrojów 
ul. Książąt Pomorskich 5 
72-500 Międzyzdroje 

 
 
 
 
 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 
 
 

P/20/083 – Gospodarowanie nieruchomościami przez jednostki samorządu terytorialnego 
w miejscowościach turystycznych województwa zachodniopomorskiego 

 
 



 

1 

I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miejski w Międzyzdrojach1, ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje. 

Mateusz Bobek, Burmistrz Międzyzdrojów2, od 20.11.2018 r., w poprzednim okresie, 
tj. od  12.07.2006 r., funkcję tę pełnił Leszek Dorosz.  

(akta kontroli str. 7) 

1. Sporządzanie i prowadzenie ewidencji nieruchomości, z uwzględnieniem 
ewidencji księgowej. 

2. Udostępnianie lub zbywanie nieruchomości. 

Od 1.01.2017 r. do 30.06.2020 r., z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed 
lub po tym okresie. 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie4. 

1. Adam Borowski, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr LSZ/82/2020 
z 6.05.2020 r. 

2. Robert Lewandowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LSZ/90/2020 z 8.05.2020 r. 

(akta kontroli str. 1-2) 

II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 

W Urzędzie prowadzono ewidencję gminnego zasobu nieruchomości6, która 
zawierała wszystkie, wymagane przepisami prawa, elementy. Ujęto w niej wszystkie 
nieruchomości składające się na GZN, jednakże dane, w odniesieniu do części 
działek, były nieaktualne. Ponadto wykazano w niej dwie działki, które były 
własnością innej gminy. Do dnia zakończenia kontroli NIK, na stronach 
internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu7 nie zamieszczono informacji 
o prowadzeniu ewidencji GZN i zasadach udostępniania danych w niej zawartych.  

Wykazane w bilansach Urzędu za lata 2017-2019 wartości gruntów, budynków 
i lokali, a także budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej oraz wodnej wynikały 
z ewidencji księgowej Urzędu. 

NIK negatywnie ocenia ustalanie niezgodnych z ustawą o rachunkowości terminów 
przeprowadzenia inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów oraz 
niepodawanie dat przeprowadzania inwentaryzacji gruntów stanowiących mienie 
Gminy Międzyzdroje8.  

NIK pozytywnie ocenia posiadanie przez Gminę, aktualnych planów wykorzystania 
GZN, zawierających wszystkie wymagane elementy.  

W Gminie uchwałami Rady Miejskiej w Międzyzdrojach9 określono zarówno zasady 
zbywania i udostępniania nieruchomości jak i zasady udzielania ulg w spłacie 
                                                      
1 Dalej: Urząd. 
2 Dalej: Burmistrz. 
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200; dalej: ustawa o NIK. 
4 Dalej: NIK. 
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
6 Dalej: GZN. 
7 Dalej: BIP Urzędu. 
8 Dalej: Gmina. 
9 Dalej: Rada Miejska. 
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należności Gminy mających charakter cywilnoprawny. Badanie kontrolne ulg 
udzielonych w powyższym zakresie, wykazało że w jednym przypadku zasady te nie 
były przestrzegane.  

Zbycie lub udostępnienie poszczególnych nieruchomości na okres powyżej 3 lat 
odbywało się za zgodą Rady Miejskiej, z uwzględnieniem wyników 
przeprowadzonych analiz.  

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w dzierżawę lub 
użyczenie zostały prawidłowo podane do publicznej wiadomości oraz zawierały 
wszystkie wymagane dane. Ceny nieruchomości zostały prawidłowo ustalone, przy 
określaniu wysokości czynszu dzierżawy stosowano jednolite zasady.  

Skontrolowane postępowania w celu sprzedaży nieruchomości oraz oddania 
nieruchomości w dzierżawę lub użyczenie, zostały prawidłowo przeprowadzone 
i rzetelnie udokumentowane. W zawartych umowach zabezpieczono interes prawny 
i ekonomiczny Gminy, a od podmiotów, na rzecz których dokonano zbycia lub 
udostępnienia nieruchomości, egzekwowano wymagane należności. Badania 
kontrolne wykazały, że część dzierżawców nie przestrzegała postanowień 
zawartych umów. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe10 kontrolowanej działalności 

1. Sporządzanie i prowadzenie ewidencji nieruchomości, 
z uwzględnieniem ewidencji księgowej 

1.1. W okresie objętym kontrolą w Urzędzie prowadzono ewidencję GZN w formie 
elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji: system „GEOINFO Sigma 6” stanowiący 
bazę mienia, system „EGW+” do naliczania opłat za użytkowanie wieczyste 
nieruchomości, portal mapowy „GISON” zawierający m.in. miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego11 i studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania Gminy12. 

Pracownikom Urzędu (w szczególności Referatu Infrastruktury) zapewniono dostęp 
do prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim13 ewidencji 
gruntów i budynków – on line przy użyciu loginu i hasła. 

(akta kontroli str. 66) 

Na stronach internetowych BIP Urzędu brak było informacji o prowadzeniu przez 
Urząd ewidencji GZN i zasadach udostępniania zawartych w niej danych. 

(akta kontroli str. 164) 

1.2. Na dzień 10.06.2020 r. ewidencja GZN (baza mienia) zawierała łącznie 822 
pozycje odpowiadające liczbie działek14, w tym: 26 pozycji (działek) w obrębie 16, 
134 w obrębie 19, 243 w 20, 191 w 21, siedem w 22, 71 w 23, 85 w 24 i 65 w 25. 
Wszystkie miejscowości15 w Gminie miały charakter turystyczny. 

(akta kontroli str. 66) 

                                                      
10 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana, jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
11 Dalej: mpzp. 
12 Dalej: Studium. 
13 Dalej: Starostwo. 
14 Usytuowanych w ośmiu obrębach: nr 16, 19, 20, 21 - miasto Międzyzdroje, nr 22 - Woliński Park Narodowy, 
nr 23 - Wapnica, nr 24 - Lubin, nr 25 - Wicko; w granicach administracyjnych Gminy znajdowały się jeszcze dwa 
obręby, w których Gmina nie posiadała nieruchomości: nr 17 - Lasy Państwowe, nr 27 - Zalew. 
15 Międzyzdroje, Wapnica, Lubin, Wicko. 
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Badaniem kontrolnym objęto próbę 50 pozycji zaewidencjonowanych w GZN16. 
Każda zaewidencjonowana nieruchomość, objęta przedmiotowym badaniem 
zawierała informacje dotyczące m.in. zagadnień wyszczególnionych w art. 23 ust. 1c 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami17. 

(akta kontroli str. 70-71) 

Informacje o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości oraz o toczących się 
postępowaniach administracyjnych i sądowych gromadzone były i aktualizowane 
przez pracowników Urzędu elektronicznie (MS Word) w formie tabelarycznej. 
Cyklicznie dane te były raportowane zbiorczo Sekretarzowi Gminy na jego żądanie. 

(akta kontroli str. 66, 73-75) 

1.3. Prowadzona ewidencja GZN była aktualizowana do dnia 31.12.2019 r. 
(akta kontroli str. 66) 

Badaniem kontrolnym objęto próbę 10 pozycji ewidencji GZN18. Informacje 
znajdujące się w ww. ewidencji były zgodne z danymi wynikającymi z dokumentacji 
źródłowej oraz z danymi zawartymi w prowadzonej przez Starostwo ewidencji 
gruntów i budynków. W przypadku siedmiu pozycji, dane ewidencji GZN, były 
zgodne również z danymi ujawnionymi w księgach wieczystych. 

(akta kontroli str. 71-72) 

W ww. próbie 10 pozycji ewidencji GZN, wytypowanej do szczegółowego badania 
nie znalazły się: 
- nieruchomości ujęte w wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub 
udostępnienia (z badanej próby 20 wykazów nieruchomości19); 
- nieruchomości, w odniesieniu do których zawarto umowy sprzedaży, oddania 
w dzierżawę i użyczenie (z badanej próby 20 postępowań zakończonych 
podpisaniem umowy20). 

(akta kontroli str. 99) 

W przypadku nieruchomości sprzedanych, zostały one (poza czterema przypadkami 
opisanymi w części dotyczącej nieprawidłowości) wykreślone z ewidencji GZN. 
Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste (łącznie 111 działek o powierzchni 
9,9820 ha) pozostały w ewidencji, przy czym w planach wykorzystania GZN 
(obowiązujących w okresie objętym kontrolą) były każdorazowo wyodrębniane 
z zasobu. Stan prawny nieruchomości Gminy oddanych w użytkowanie wieczyste 
został ujawniony w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo.  

(akta kontroli str. 110, 112, 117, 150-156) 

Na dzień 30.04.2020 r. Gmina nie posiadała nieruchomości w użytkowaniu 
wieczystym od Skarbu Państwa21. 

(akta kontroli str. 131-149) 

Na dzień 31.12.2019 r.22 wystąpiły różnice pomiędzy ewidencją nieruchomości 
prowadzoną przez Gminę, a zestawieniem nieruchomości będących własnością 
Gminy z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo: 
a)  w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo: 

                                                      
16 Wyboru próby dokonano z zastosowaniem metody statystycznej – doboru losowego z interwałem. 
17 Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.; dalej: ustawa ogn. 
18 Wybraną z 50 pozycji objętych badaniem w pkt 1.2. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
19 O której mowa w pkt 2.8. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
20 O której mowa w pkt 2.14. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
21 Grunty zabudowane na cele mieszkaniowe, przekazane nieodpłatnie Gminie w użytkowanie wieczyste (akt 
notarialny z 505.2016 r.) zostały z dniem 1.01.2019 r. przekształcone z mocy prawa w prawo własności tych 
nieruchomości. 
22 Dzień zaprzestania aktualizacji ewidencji GZN. 
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-  nie ujawniono zbycia sześciu działek gminnych (pięć sprzedaży i jeden aport 
nieruchomości/udziału w nieruchomości – akty notarialne były przekazywane 
na bieżąco przez Gminę do Starostwa); 

-  nie ujawniono przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności dotyczących 62 działek (zaświadczenia/decyzje były przekazywane 
na bieżąco do Starostwa); 

-  nie ujawniono dwóch podziałów działek gminnych (decyzje podziałowe były 
przekazywane na bieżąco do Starostwo); 

b)  w ewidencji gminnej wykazano dwie działki (nr 25/4 i nr 26/4 obręb 22) będące 
własnością Gminy Wolin. 

(akta kontroli str. 110) 

1.4. Wartość nieruchomości w badanym okresie wyniosła: 179 435,4 tys. zł (grunty) 
i 33 342,7 tys. zł (budynki i lokale) na dzień 1.01.2017 r.; analogicznie: 
172 016,2 tys. zł i 43 673,9 tys. zł na 31.12.2017 r.; 168 942,4 tys. zł i 43 484,3 tys. zł 
na 31.12.2018 r., 158 292,3 tys. zł i 43 071,3 tys. zł na 31.12.2019 r. oraz 
157 963,4 tys. zł i 43 071,3 tys. zł na 30.04.2020 r. 

(akta kontroli str. 247-251, 257-261, 267-270, 276-277) 

Zmiany wartości nieruchomości w powyższym okresie wynikały m.in. 
z przekształceń nieruchomości, ich sprzedaży, przeniesień prawa własności 
w drodze aportu, podziału nieruchomości, komunalizacji, nabycia nieruchomości. 

(akta kontroli str. 278-279, 294-295, 309) 

Wartość nieruchomości konta syntetycznego „011 Środki trwałe” na koniec 2019 r. 
była zgodna z sumą kont analitycznych. 

(akta kontroli str. 267-270) 

Wartość nieruchomości z ewidencji księgowej na koniec 2017, 2018 i 2019 r. była 
zgodna z wartością gruntów oraz budynków i lokali wykazaną w bilansie 
i sprawozdaniach SG-01 „Statystyka gminy środki trwałe”23 (po korektach). Wartość 
nieruchomości wykazana w informacjach o stanie mienia komunalnego24 za 2017, 
2018, 2019 r. była powiększona m.in. o wartość dwóch szkół, przedszkola, żłobka, 
Międzynarodowego Domu Kultury, Biblioteki Miejskiej, Zakładu Ochrony 
Środowiska. 

(akta kontroli str. 247-275, 278-322) 

1.5. W zarządzeniach Burmistrza w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 
przyjęto m.in. następujące terminy inwentaryzacji składników aktywów, w tym m.in. 
gruntów i pozostałych środków trwałych: 
a)  w zarządzeniu nr 215/SEK/2016 z 13.12.2016 r.: 

-  do 2.01.2017 r. dla środków trwałych znajdujących się na terenie 
niestrzeżonym drogą spisu z natury wg stanu na dzień 31.12.2016 r., 

-  do 13.01.2017 r. dla gruntów poprzez weryfikację sald na dzień 31.12.2016 r., 
-  do 16.01.2017 r. (poniedziałek) dla należności i zobowiązań poprzez 

uzgodnienie sald z kontrahentami na dzień 31.12.2016 r., 
-  do 22.02.2017 r. dla środków trwałych w budowie poprzez weryfikację sald na 

dzień 31.12.2016 r., 
-  do 22.02.2017 r. dla wartości niematerialnych i prawnych poprzez weryfikację 

sald na dzień 31.12.2016 r.; 
b)  w zarządzeniu nr 130/SEK/2017 z 23.08.2017 r.25:, 

                                                      
23 Sprawozdanie sporządzane na podstawie art. art. 30 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 443). 
24 Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzana na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). 
25 Zmienionym zarządzeniem nr 210/SEK/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. 
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-  do 15.09.2017 r. dla środków trwałych, w tym o charakterze wyposażenia, 
w Urzędzie drogą spisu z natury na dzień 31.08.2017 r., 

-  do 2.01.2018 r. dla środków trwałych znajdujących się na terenie 
niestrzeżonym drogą spisu z natury wg stanu na dzień 31.12.2017 r. 

-  do 15.01.2018 r. dla gruntów poprzez weryfikację sald na dzień 31.12.2017 r., 
-  do 15.01.2018 r. dla należności i zobowiązań poprzez uzgodnienie sald 

z kontrahentami na dzień 31.12.2017 r., 
-  do 21.02.2018 r. dla środków trwałych w budowie poprzez weryfikację sald na 

dzień 31.12.2017 r., 
-  do 21.02.2018 r. dla wartości niematerialnych i prawnych poprzez weryfikację 

sald na dzień 31.12.2017 r.; 
c) w zarządzeniu nr 168/SEK/2018 z 22.11.2018 r.: 

-  do 2.01.2019 r. dla środków trwałych znajdujących się na terenie 
niestrzeżonym drogą spisu z natury wg stanu na dzień 31.12.2018 r., 

 -  do 14.01.2019 r. dla gruntów poprzez weryfikację sald na dzień 31.12.2018 r., 
-  do 14.01.2019 r. dla należności i zobowiązań poprzez uzgodnienie sald 

z kontrahentami na dzień 31.12.2018 r., 
- do 22.02.2019 r. dla środków trwałych w budowie poprzez weryfikację sald na 

dzień 31.12.2018 r., 
-  do 22.02.2019 r. dla wartości niematerialnych i prawnych poprzez weryfikację 

sald na dzień 31.12.2018 r.; 
d) w zarządzeniu nr 236/SEK/2019 z 3.12.2019 r.: 

-  do 8.01.2020 r. dla środków trwałych znajdujących się na terenie 
niestrzeżonym drogą spisu z natury wg stanu na dzień 31.12.2019 r., 

-  do 15.01.2020 r. dla należności i zobowiązań poprzez uzgodnienie sald 
z kontrahentami na dzień 31.12.2019 r., 

-  do 20.01.2020 r. dla gruntów poprzez weryfikację sald na dzień 31.12.2019 r., 
-  do 21.02.2020 r. dla środków trwałych w budowie poprzez weryfikację sald na 

dzień 31.12.2019 r., 
-  do 21.02.2020 r. dla wartości niematerialnych i prawnych poprzez weryfikację 

sald na dzień 31.12.2018 r. 
Z przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów sporządzone zostały protokoły26, w tym: 
a) na dzień 31.12.2016 r. podpisany przez członków komisji inwentaryzacyjnej, 

Skarbnika Gminy i Burmistrza – bez wskazania daty inwentaryzacji; w protokole 
m.in. opisano ewidencję mienia ze wskazaniem rozbieżności dotyczących 
powierzchni i wartości, wyjaśniono różnice pomiędzy stanem geodezyjnym 
a księgowym (0,62 m2 w powierzchni i 0,64 zł w wartości, co wynikało 
z zaokrągleń programowych); 

b) na dzień 31.12.2017 r. podpisany przez członków komisji inwentaryzacyjnej, 
Skarbnika Gminy i Burmistrza – bez wskazania daty inwentaryzacji; w protokole 
m.in. opisano ewidencję mienia ze wskazaniem rozbieżności dotyczących 
powierzchni i wartości, wyjaśniono różnice pomiędzy stanem geodezyjnym 
a księgowym (0,62 m2 w powierzchni i 0,79 zł w wartości, co wynikało 
z zaokrągleń programowych); 

c) na dzień 31.12.2018 r. podpisany przez członków komisji inwentaryzacyjnej, 
Skarbnika Gminy (21.02.2019 r.) i Burmistrza – bez wskazania daty 
inwentaryzacji; w protokole m.in. opisano ewidencję mienia ze wskazaniem 
rozbieżności dotyczących powierzchni i wartości, wyjaśniono różnice pomiędzy 
stanem geodezyjnym a księgowym (0,62 m2 w powierzchni i 1,17 zł w wartości, 
co wynikało z zaokrągleń programowych); 

                                                      
26 Protokoły z przeprowadzenia inwentaryzacji gruntu będącego na stanie Gminy. 
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d) na dzień 31.12.2019 r. podpisany przez członków komisji inwentaryzacyjnej, 
Skarbnika Gminy i Burmistrza – bez wskazania daty inwentaryzacji; przekazany 
kontrolerowi NIK w dniu skierowania pytań dotyczących nieprzeprowadzenia 
inwentaryzacji w przedmiotowym zakresie, tj. 16 lipca 2020 r.; w protokole m.in. 
opisano ewidencję mienia ze wskazaniem rozbieżności dotyczących powierzchni 
i wartości, wyjaśniono różnice pomiędzy stanem geodezyjnym a księgowym 
(0 m2 w powierzchni i 1,12 zł w wartości, co wynikało z zaokrągleń 
programowych). 

(akta kontroli str. 330-393) 

Z inwentaryzacji27 przeprowadzonej w dniach od 1.09.2017 r. do 6.10.2017 r. na 
podstawie zarządzenia Burmistrza nr 130/SEK/2017 z 23.08.2017 r.28 sporządzono 
protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji i wydano decyzję z 9.04.2018 r. 
w sprawie różnic inwentaryzacyjnych29. 

(akta kontroli str. 357-366) 

1.6. W protokołach z przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów sporządzonych na 
dzień 31 grudnia 2016 r., 2017 r., 2018 r., 2019 r. zawarto m.in. zapisy o porównaniu 
danych wynikających z ewidencji księgowej (indywidualne wyceny każdej 
nieruchomości) z ewidencją GZN, ze wskazaniem różnic. 

(akta kontroli str. 331) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Informacja o prowadzeniu ewidencji GZN i zasadach udostępniania zawartych 
w niej danych nie była opublikowana w BIP Urzędu. 

(akta kontroli str. 164) 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej30, udostępnieniu podlega informacja publiczna, 
w szczególności o zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 
ust. 1, w tym o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach 
i zasadach udostępniania danych w nich zawartych. 

Burmistrz wyjaśnił: „(…) jest wynikiem przeoczenia i zostanie niezwłocznie 
uzupełnione w BIP”. 

(akta kontroli str. 400-403) 

2. Prowadzona w Urzędzie ewidencja GZN nie była aktualna na dzień kontroli NIK. 
Jej aktualizowanie zakończono z końcem roku 2019. Skutkiem tego nie 
uwzględniono w niej zmian, które zaistniały po dniu 31.12.2019 r., tj.: czterech 
sprzedaży nieruchomości, jednego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy, jednej 
zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą i osobą fizyczną, jednego sprostowania 
udziałów w nieruchomości będącej współwłasnością Gminy, dwóch podziałów 
nieruchomości gminnych. 

(akta kontroli str. 66, 110) 

Burmistrz wyjaśnił: „Ze względu na nieobsadzone od stycznia 2020 r. stanowisko 
pracy inspektora ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa, w którego zakresie 
obowiązków było prowadzenie ewidencji GZN, nie była ona aktualizowana od 

                                                      
27 Objętej kontrolą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, opisanej w pkt 2.19 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego. 
28 Zmienionego zarządzeniem nr 210/SEK/2017 z 27 grudnia 2017 r. 
29 Uznano niedobór w kwocie 5 907 zł, jako niezawiniony i zdjęto z ewidencji oraz uznano nadwyżkę w kwocie 
10 197 384,84 zł, jako niezawinioną i środek trwały (budynek Międzynarodowego Domu Kultury) ujęto 
w ewidencji księgowej. 
30 Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

7 

stycznia 2020 r. Zostanie ona zaktualizowana niezwłocznie po przyjęciu pracownika 
na ww. stanowisko pracy”. 

(akta kontroli str. 121-124) 

3. Dane w trzech, na 10 badanych pozycji ewidencji GZN, nie były zgodne z danymi 
ujawnionymi w księgach wieczystych. Stwierdzone różnice dotyczyły oznaczenia 
nieruchomości i ich powierzchni31. 

(akta kontroli str. 71-72) 

Burmistrz wyjaśnił: „Różnice w oznaczeniu trzech nieruchomości gminnych objętych 
badaniem oraz ich powierzchni, zawartych w ewidencji GZN oraz w księgach 
wieczystych prowadzonych dla tych nieruchomości wynikają z nieujawnienia 
w księgach wieczystych podziałów działek gminnych”. 

(akta kontroli str. 121-124) 

4. W ewidencji GZN wykazano dwie działki (nr 25/4 i nr 26/4 obręb 22) będące 
własnością Gminy Wolin. 

(akta kontroli str. 110) 

Stosownie do dyspozycji art. 24 ust. 1 ustawy ogn do gminnego zasobu 
nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy 
i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące 
przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. 

Burmistrz wyjaśnił: „(…) dwie działki (…) będące własnością gminy Wolin zostały 
omyłkowo ujęte w ewidencji GZN. Aktualnie ww. działki zostały już usunięte 
z ewidencji gminnej”. 

(akta kontroli str. 121-124) 

5. Przyjęcie w zarządzeniach Burmistrza w sprawie przeprowadzenia 
inwentaryzacji32 terminów niezgodnych z art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości33, w tym: 
-  do 22.02.2017 r. dla środków trwałych w budowie oraz dla wartości 

niematerialnych i prawnych (wg stanu na 31.12.2016 r.), 
-  do 15.09.2017 r. dla środków trwałych w Urzędzie, w tym o charakterze 

wyposażenia (wg stanu na 31.08.2017 r.), 
-  do 21.02.2018 r. dla środków trwałych w budowie oraz dla wartości 

niematerialnych i prawnych (wg stanu na 31.12.2017 r.), 
-  do 22.02.2019 r. dla środków trwałych w budowie oraz dla wartości 

niematerialnych i prawnych (wg stanu na 31.12.2018 r.), 
-  do 20.01.2020 r. dla gruntów (wg stanu na 31.12.2019 r.), 
-  do  21.02.2020 r. dla środków trwałych w budowie oraz dla wartości 

niematerialnych i prawnych (wg stanu na 31.12.2019 r.). 
(akta kontroli str. 330, 332-338, 343-351, 367-373) 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości terminy i częstotliwość 
inwentaryzacji uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację składników aktywów 
rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, 
a zakończono do 15 dnia następnego roku. 

                                                      
31 1) Różnica w oznaczeniu nieruchomości (wg ewidencji GZN nr działki 2/3, wg księgi wieczystej nr 2) i jej 
powierzchni (wg ewidencji GZN 0,0639 ha, wg księgi wieczystej 2,2236 ha); 2) Różnica w oznaczeniu 
nieruchomości (wg ewidencji GZN nr działki 41/1, wg księgi wieczystej nr 41) i jej powierzchni (wg ewidencji 
GZN 0,0779 ha, wg księgi wieczystej 0,0991 ha); 3) Różnica w oznaczeniu nieruchomości (wg ewidencji GZN 
nr działki 326/31, w księdze wieczystej w wykazie działek brak działki o takim numerze) i jej powierzchni 
(wg ewidencji GZN 0,0125 ha, wg księgi wieczystej obszar całej nieruchomości 2,6811 ha). 
32 Nr 215/SEK/2016 z 13 grudnia 2016 r., nr 130/SEK/2017 z 23 sierpnia 2017 r. (zmiana zarządzeniem 
nr 210/SEK/2017 z 27 grudnia 2017 r.), nr 168/SEK/2018 z 22 listopada 2018 r. 
33 Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm.; dalej: ustawa o rachunkowości. 
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Burmistrz i Skarbnik Gminy wyjaśnili: „Terminy (…) dotyczą głównie weryfikacji sald 
wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie, rozrachunków 
z pracownikami, rozrachunków publiczno-prawnych. Weryfikację sald przeprowadza 
się po ujęciu w księgach rachunkowych wszystkich dokumentów dotyczących 
danego roku. Po dacie 15 stycznia wpływają dokumenty dotyczące roku ubiegłego 
mające wpływ na ostateczną wysokość sald, które ewidencjonowane są do czasu 
zamknięcia ksiąg rachunkowych. Dla przeprowadzenia rzetelnej i ostatecznej 
weryfikacji sald został ustalony termin późniejszy niż określony w ustawie 
o rachunkowości a jednocześnie możliwie najkrótszy do przeprowadzenia rzetelnej 
weryfikacji”. 

(akta kontroli str. 407-408, 410) 

6. Nierzetelne dokumentowanie przeprowadzonych inwentaryzacji. W „Protokołach 
z przeprowadzenia inwentaryzacji gruntu będącego na stanie Gminy” na dzień 
31.12.2016 r., 31.12.2017 r., 31.12.2018 r. oraz 31.12.2019 r. nie odnotowano ani 
daty przeprowadzenia inwentaryzacji ani daty ich sporządzenia, co uniemożliwia 
jednoznacznie określenie daty przeprowadzenia powyższych czynności; w protokole 
dotyczącym inwentaryzacji gruntu na dzień 31.12.2018 r. przy podpisie Skarbnika 
Gminy była data 21.02.2019 r. 

(akta kontroli str. 339-342, 352-356, 374-378, 386-393) 

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o rachunkowości przeprowadzenie i wyniki 
inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg 
rachunkowych. 

Burmistrz i Skarbnik Gminy wyjaśnili: „Protokoły (…) zostały podpisane bez daty 
w wyniku przeoczenia. Inwentaryzacja w tym zakresie została przeprowadzona 
zgodnie z harmonogramem inwentaryzacji tj. za rok 2016 do 13.01.2017 r., za rok 
2017 do 15.01.2018 r. (data znajdująca się na protokole jest datą zatwierdzenia 
protokołu przez Skarbnika), za rok 2018 do 14.01.2019 r. Za rok 2019 
inwentaryzacja została sporządzona w oparciu o harmonogram inwentaryzacji. 
Protokół z inwentaryzacji gruntów został przekazany (…) w dniu 16.07.2020 r.”. 

(akta kontroli str. 407-408, 410) 

Prowadzona w Urzędzie ewidencja GZN, która na dzień 10.06.2020 r. zawierała 
dane 822 działek, spełniała wymagania określone w ustawie ogn. Nie była jednak 
aktualizowana w 2020 r. Dane w odniesieniu do części gruntów nie były zgodne 
z danymi ujawnionymi w księgach wieczystych. W ewidencji GZN wykazano także 
dwie działki, które były własnością innej gminy.  Informacji o prowadzeniu GZN 
i zasadach udostępniania danych w niej zawartych nie zamieszczono na stronach 
internetowych BIP Urzędu. 

Wykazane w bilansach Urzędu za lata 2017-2019 wartości gruntów, budynków 
i lokali, a także budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej oraz wodnej wynikały 
z ewidencji księgowej Urzędu. 

NIK negatywnie ocenia ustalanie niezgodnych z ustawą o rachunkowości terminów 
do przeprowadzenia inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów oraz 
niedokumentowanie daty przeprowadzania inwentaryzacji gruntów stanowiących 
mienie Gminy. 

2. Udostępnianie lub zbywanie nieruchomości 

2.1. W kontrolowanym okresie na podstawie wykazów działek (wydruków z GZN) 
sporządzono: 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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-  Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Międzyzdroje na lata 2016-
201834; 

-  Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Międzyzdroje na lata 2019-
202135. 

(akta kontroli str. 8, 111-115, 116-120) 

2.2. Obowiązujący na dzień kontroli Plan na lata 2019-2021 obejmował program 
zagospodarowania nieruchomości zasobu36 oraz pozostałe elementy, w tym: 
-  powierzchnię zasobu nieruchomości Gminy na 31.12.2018 r., który stanowiły 

nieruchomości lub udziały w nieruchomościach będące własnością Gminy, które 
nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste (ogółem 241,99 ha); 

-  powierzchnię nieruchomości gruntowych, których właścicielem jest Gmina i które 
zostały oddane w użytkowanie wieczyste (łącznie 20,40 ha); 

-  poziom wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości zasobu oraz 
nabywaniem nieruchomości do zasobu w latach 2019-2021 – rocznie na 
poziomie wydatków planowanych w 2019 r., tj. 1 336 tys. zł37; 

-  wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości 
gminnych oszacowano w roku 2019 na kwotę 950 tys. zł; z tytułu trwałego 
zarządu nieruchomości na 94,4 tys. zł; przewidywano, że wpływy z tytułu 
użytkowania wieczystego w latach 2020-2021 będą malały w związku 
z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub 
dokonywanymi sprzedażami prawa własności na rzecz wieczystych 
użytkowników; wpływy z tytułu trwałego zarządu przewidywano na 
dotychczasowym poziomie; 

-  możliwość dokonania aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości oraz opłat z tytułu trwałego zarządu 
nieruchomościami – w sytuacji zaistnienia przesłanki do aktualizacji (wzrost 
wartości prawa własności nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste lub 
trwały zarząd); w celu określenia możliwych wpływów budżetowych z tytułu 
aktualizacji opłaty rocznej, Urząd corocznie zamawiał opinie38 rzeczoznawcy 
majątkowego w sprawie wzrostu wartości gruntu nieruchomości oddanych 
w użytkowanie wieczyste, w przedziałach czasowych 2008-2017, 2008-2018, 
2008-2019; wzrost wartości podawano w formie analitycznej na podstawie 
hipotetycznej, typowej działki. 

(akta kontroli str. 8-9, 116-120) 

                                                      
34 Przyjęty zarządzeniem nr 103/GEO/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z 1 czerwca 2016 r. 
35 Przyjęty zarządzeniem nr 69/GN/2019 (w tytule zarządzenie Rady Miejskiej, ale podpisane przez Burmistrza) 
z 26 marca 2019 r.; dalej: Plan na lata 2019-2021. 
36 W Planie określono m.in.: a) dokonywanie sukcesywnych sprzedaży nieruchomości będących własnością 
Gminy, wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego; b) dokonywanie sprzedaży nieruchomości lub części 
nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych na wniosek 
zainteresowanych; c) dokonywanie sprzedaży w trybie przetargów nieograniczonych lub rokowań po dwóch 
nieskutecznych przetargach, nieruchomości przeznaczonych przez Radę Miejską do sprzedaży (w Planie 
wyszczególniono nieruchomości do sprzedaży i do przygotowania do sprzedaży); d) oddawanie w dzierżawę na 
okres 3 lat wyznaczonych nieruchomości gminnych lub ich części, w szczególności usytuowanych w strefie 
nadmorskiej miasta z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych działalności handlowych, rekreacyjnych, 
gastronomicznych i promocyjnych; e) przekazywanie w trwały zarząd na rzecz jednostek gminnych 
nieruchomości niezbędnych do prowadzenia działalności statutowych tych jednostek na ich wniosek; 
f) nabywanie do zasobu Gminy nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań własnych gminy w drodze 
komunalizacji; g) nabycie w 2019 r. wskazanej działki z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi 
gminnej. 
37 W tym wydatki na poszczególne działania związane z przygotowaniem nieruchomości do udostępnienia 
i zbycia w skali roku: - wyceny i inwentaryzacje nieruchomości 130 tys. zł, - ogłoszenia w prasie 5 tys. zł, - 
promocja sprzedaży 5 tys. zł, - remonty komunalnych lokali mieszkalnych 110 tys. zł, - utrzymanie zasobu 
mieszkaniowego gminy i zarządzanie zasobem 1 050 tys. zł, - prace geodezyjne 36 tys. zł. 
38 W badanym okresie opinie zostały sporządzone 22.11.2017 r., 12.10.2018 r., 25.10.2019 r. 
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2.3. Na 30.04.2020 r. na terenie Gminy obowiązywały 23 mpzp, z tego pięć 
sporządzonych w latach 2017-2020 (do 30.04.). 

(akta kontroli str. 22-26) 

Stosownie do danych ewidencyjnych, powierzchnia Gminy wynosiła 11 438 ha. 
Największy udział w strukturze użytkowania miały grunty pod wodami (46,4% całej 
administracyjnej powierzchni Gminy), następnie lasy i grunty leśne (43,9%). 
Powierzchnia Gminy objęta mpzp wyniosła 289,9 ha (łącznie 708 działek), tj. 26,4% 
powierzchni Gminy (bez gruntów pod wodami oraz lasów i gruntów leśnych). 

(akta kontroli str. 100) 

Na dzień kontroli w Urzędzie w trakcie sporządzania było osiem mpzp. W okresie 
objętym kontrolą nie złożono wniosków o sporządzenie mpzp, w odniesieniu do 
których nie przystąpiono do ich sporządzenia. 

(akta kontroli str. 180-181) 

W poszczególnych latach objętych kontrolą w Urzędzie wydawano decyzje 
o warunkach zabudowy: 76 w 2017 r. (w tym 47 dotyczących zabudowy 
mieszkaniowej, siedem inwestycji komercyjnych, 15 inwestycji o przeznaczeniu 
turystycznym – campingi, infrastruktura noclegowa, itp., budynków rekreacji 
indywidualnej i siedem celów innych lub gospodarczych); 80 w 2018 r. (analogicznie 
43, 10, 18 i dziewięć); 66 w 2019 r. ( 45, sześć, sześć, dziewięć); 22 do 30.04.2020 r. 
(12, dwie, pięć, trzy). Spośród wszystkich decyzji dotyczących zabudowy 
mieszkaniowej, w przypadku 18 określono również dodatkowe funkcje (usługi, 
rekreacja). Ponadto wydano 12 decyzji w 2017 r., 15 w 2018 r., 27 w 2019 r. i jedną 
w 2020 r. (do 30.04.) dotyczących odmowy, umorzenia postępowania lub 
przeniesienia praw w zakresie warunków zabudowy. 

(akta kontroli str. 125) 

W latach 2017-2020 (do 30.04.) do Urzędu wpłynęło 12 wniosków o zmianę mpzp 
złożonych przez właścicieli obszaru objętego zmianą planu, spółki prawa 
handlowego, rodzinne ogrody działkowe, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne. 
Wnioskowane zmiany dotyczyły: zmian linii zabudowy dla części podziemnej 
obiektów oraz niektórych parametrów zabudowy; maksymalnego wskaźnika 
intensywności zabudowy; zmiany punktowej z funkcji UT (usługi turystyczne – 
pensjonaty, motele, ośrodki wypoczynkowe itp.) na funkcję ZD (tereny ogrodów 
działkowych); pozostawienia terenu zielonego; wykonania ogrodzenia 
nieruchomości i zmian w uchwale; możliwości wybudowania garażu; określenia 
terenu, jako terenu zabudowy śródmiejskiej; ograniczeniu siedliska celem 
umożliwienia zabudowy na posiadanych działkach; zagospodarowania 
przestrzennego osiedla wypoczynkowo-mieszkalnego; dopuszczalnych parametrów 
zabudowy i przebiegu linii zabudowy z pozostawieniem zapisanej w planie funkcji. 
Spośród ww. 12, trzy postępowania o zmianę mpzp zostały zakończone. 

(akta kontroli str. 180-181) 

2.4. W dniu 27.11.2007 r. Rada Miejska przyjęła uchwałę nr XVII/158/07 w sprawie 
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania 
lub wynajmowania39. Uchwała określiła zasady gospodarowania nieruchomościami 
Gminy (m.in. zasady ogólne, nabywanie, zbywanie nieruchomości, obciążanie 
nieruchomości, najem i dzierżawa). W uchwale postanowiono m.in., że: 
-  sprzedaż lub oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie 

bezprzetargowym następuje w przypadkach określonych ustawą 
z uwzględnieniem zapisu uchwały – zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze 

                                                      
39 Zmiany do uchwały wprowadzono uchwałą nr XXVII/263/08 Rady Miejskiej z dnia 1 lipca 2008 r. oraz 
nr XXXIV/327/08 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2008 r. 
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przetargu nieruchomości, jeżeli: a) jest zbywana na rzecz osoby będącej 
najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony; 
b) sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego; 
o każdym zamiarze sprzedaży nieruchomości Burmistrz zawiadamia Radę przed 
poinformowaniem wnioskodawcy o podjętym rozstrzygnięciu (§ 6 uchwały); 

-  odrębna zgoda Rady Miejskiej niezbędna jest przy: 1) zbywaniu nieruchomości 
wymagających trybu przetargowego, 2) zbywaniu nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym z wyłączeniem przypadków wymienionych w § 6 ust. 2 
uchwały (§ 10 uchwały); 

-  obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi każdorazowo 
wymaga zgody Rady Miejskiej (§ 12 uchwały); 

-  wydzierżawianie lub wynajmowanie nieruchomości na czas oznaczony powyżej 
lat 3 lub na czas nieoznaczony każdorazowo wymaga zgody Rady Miejskiej 
(§ 14 uchwały). 

W okresie objętym kontrolą Rada Miejska podjęła 12 uchwał wyrażających zgodę na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy oraz 18 
wyrażających zgodę na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym. 

(akta kontroli str. 12-15) 

Minimalne stawki czynszu na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie 
Gminy, ustalone zostały uchwałą nr XL/383/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 
2013 r., następnie uzupełnione uchwałami nr VIII/72/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. 
oraz nr XLVI/496/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.40 Od 2013 r. nie były aktualizowane. 

(akta kontroli str. 62-63) 

Burmistrz wyjaśnił: „(…) Praktyką Gminy było ustalanie wysokości czynszu 
w umowach zawieranych na okres powyżej roku, w szczególności za miesiące 
sezonu letniego przy dzierżawach na działalności związane z obsługa turystów, 
w ten sposób, że stawka czynszu na kolejne lata podlegała corocznej waloryzacji 
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług publikowany przez GUS. 
Przy zawieraniu w kolejnych latach nowych umów dzierżawy stawki czynszu 
ustalane były w oparciu o zwaloryzowane stawki ustalane uprzednio oraz 
z uwzględnieniem ww. uchwały. Stawki minimalne wynikające z uchwały (…) miały 
zastosowanie w zawieranych umowach w sporadycznych sytuacjach i dotyczyły 
miesięcy posezonowych (…)”. 

(akta kontroli str. 76-78) 

2.5. W poszczególnych latach okresu objętego kontrolą dochody Gmina 
z gospodarki gruntami i pozostałymi nieruchomościami41 wyniosły:  
a)  w 2017 r. - 15 654,8 tys. zł, z tego: ze sprzedaży nieruchomości 10 705,8 tys. zł 

(121,5% planu); z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste 1,3 tys. zł 
(8,7% planu); z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 548,1 tys. zł 
(103,2% planu); z tytułu najmu i dzierżawy 2 942,8 tys. zł (85,7% planu, w tym 
1 788,1 tys. zł z tytułu dzierżawy, 922,9 tys. zł z najmu lokali mieszkalnych, 
121,4 tys. zł z najmu lokali użytkowych, 110,4 tys. zł z najmu pozostałych 
nieruchomości); pozostałe dochody z gospodarki nieruchomościami 556,8 tys. zł 
(66,3% planu); 

                                                      
40 Ustalono minimalne miesięczne stawki czynszu za dzierżawę gruntów (w zależności od celu dzierżawy – jako 
stawki stałe i stawki sezonowe), minimalne miesięczne stawki czynszu za dzierżawę gruntów wydzierżawianych 
na okres do 120 dni (w zależności od celu dzierżawy – jako stawki stałe i stawki sezonowe), minimalne roczne 
stawki czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości przeznaczonych na cele sportowe, minimalne miesięczne 
stawki za dzierżawę budynków komunalnych i lokali użytkowych w zależności od położenia budynku lub lokalu 
(w zależności od przeznaczenia przedmiotu dzierżawy – jako stawki stałe i stawki sezonowe), minimalne stawki 
za dzierżawę pomieszczeń w obiektach przekazanych Radom Sołeckim.  
41 Księgowane w dziale 700-gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-gospodarka gruntami 
i nieruchomościami. 
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b)  w 2018 r. - 8 321,9 tys. zł, z tego: ze sprzedaży nieruchomości 3 129 tys. zł 
(92,3% planu); z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste 22,7 tys. zł 
(dochody nieplanowane); z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 
1 856,2 tys. zł (132,6% planu); z tytułu najmu i dzierżawy 2 640,2 tys. zł (90,4% 
planu, w tym 1 544,7 tys. zł z tytułu dzierżawy, 884,5 tys. zł z najmu lokali 
mieszkalnych, 122,8 tys. zł z najmu lokali użytkowych, 88,2 tys. zł z najmu 
pozostałych nieruchomości); pozostałe dochody z gospodarki nieruchomościami 
673,8 tys. zł (160,7% planu); 

c)   w 2019 r. - 7 746,6 tys. zł, z tego: ze sprzedaży nieruchomości 3 333,6 tys. zł 
(44,4% planu); z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste 22,3 tys. zł 
(dochody nieplanowane); z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 
1 341,5 tys. zł (115,5% planu); z tytułu najmu i dzierżawy 2 738,1 tys. zł (108% 
planu, w tym 1 512,1 tys. zł z tytułu dzierżawy, 1 008,6 tys. zł z najmu lokali 
mieszkalnych, 121,3 tys. zł z najmu lokali użytkowych, 96,1 tys. zł z najmu 
pozostałych nieruchomości); pozostałe dochody z gospodarki nieruchomościami 
331,1 tys. zł (54,3% planu); 

d) w 2020 r. (do 30.04.) – 6 114,7 tys. zł, z tego: ze sprzedaży nieruchomości 
2 960,8 tys. zł (22% planu rocznego); z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 
nieruchomości 284,5 tys. zł (23,8% planu rocznego); z tytułu najmu i dzierżawy 
1 171,4 tys. zł (28,2% planu rocznego, w tym 800 tys. zł z tytułu dzierżawy, 
338,6 tys. zł z najmu lokali mieszkalnych, 10,5 tys. zł z najmu lokali użytkowych, 
22,3 tys. zł z najmu pozostałych nieruchomości); pozostałe dochody 
z gospodarki nieruchomościami 1 698 tys. zł (53,8% planu rocznego). 

 (akta kontroli str. 126) 

W sprawie zrealizowania w 2019 r. dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości 
w kwocie stanowiącej 44,4% planu Burmistrz wyjaśnił: „(…) Realizacja dochodów 
budżetu Gminy (…) opierała się na: I – planowanych wpływach rat z tytułu 
sprzedaży nieruchomości w poprzednich latach w kwocie 2.035.929,60 zł oraz II – 
planowanych wpływach ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 5.441.964,67 zł (…) 
oraz przewidywane dochody ze sprzedaży bezprzetargowych, najczęściej na 
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, dokonywane 
incydentalnie na wniosek zainteresowanego podmiotu. Planowane dochody z tytułu 
sprzedaży nieruchomości na 2019 r. ustalone zostały w oparciu o szacunkowe 
wartości przewidywanych do sprzedaży nieruchomości (…) które przewyższały 
planowany dochód. W roku 2019 zrealizowana została sprzedaż trzech (…) 
nieruchomości (…). Ponadto przygotowane zostały do sprzedaży nieruchomości 
(…). Mimo podjętych prób sprzedaży, nieruchomości te nie zostały sprzedane 
w 2019 r. (odbyły się dwa nieskuteczne przetargi na sprzedaż działki nr 324/6 oraz 
dwa nieskuteczne przetargi na sprzedaż działek w Lubinie (…)”. 

(akta kontroli str. 394-395, 396-397) 

W sprawie zrealizowania w 2017 r. pozostałych dochodów związanych 
z gospodarowaniem nieruchomościami42 w kwocie stanowiącej 66,3% planu, w 2018 
r. - 160,6% planu, w 2019 r. - 54,3% planu Burmistrz wyjaśnił: „(…) Opłaty z tytułu 
użytkowania nieruchomości gminnych planowane były na poziomie kwot 
wynikających z zawartych umów i w latach 2017 i 2018 zostały wykonane na tym 
poziomie. W roku 2019 zaplanowany dochód z tytułu opłaty za użytkowanie 
nieruchomości nie został zrealizowany z powodu spóźnienia w zapłacie należności, 
która to została uiszczona w roku 2020 wraz z należnymi odsetkami. Opłaty z tytułu 

                                                      
42 W tym: z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 047), z opłat za trwały zarząd (§ 047), z opłat 
z tytułu służebności gruntowej (§ 047, § 097), odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu 
(§ 097), z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076), z tytułu sprzedaży 
składników majątkowych (§ 087), z innych tytułów (dywidendy, kary umowne - § 074, § 097). 
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trwałego zarządu nieruchomości planowane były na poziomie kwot ustalonych 
w wydanych już decyzjach rozstrzygających o przekazaniu nieruchomości gminnych 
w trwały zarząd na rzecz jednostki/zakładu, a niewielkie różnice pomiędzy planem, 
a wykonaniem wynikały ze zmian w trwałych zarządach dokonywanych w trakcie 
trwania roku budżetowego. Dochody z tytułu opłat za ustanowienie służebności oraz 
odszkodowań za korzystania z nieruchomości gminnych bez tytułu prawnego 
planowane były na zerowym poziomie, ponieważ powstanie takich dochodów 
wynika z indywidualnych spraw i pojawiały się incydentalnie w trakcie trwania roku 
budżetowego. Dochody z tytułu opłat za przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności, planowane były w roku 2017 na podstawie decyzji 
przekształceniowych wydanych w latach poprzednich, skutkujących obowiązkiem 
płatności w kolejnych latach, a ostateczne wykonanie zwiększyło się nieznacznie ze 
względu na zrealizowane w tym roku dodatkowo przekształcenie. W kolejnym 
2018 r., ze względu na zmieniający się stan prawny dotyczący przekształcania 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowany został zerowy 
dochód z tego tytułu, a w 2019 r. plan opierał się na szacunkach opłat, które 
wpływać miały w oparciu o nowy akt prawny, a które zrealizowane zostały 
w nieznacznie większej wysokości (wynik wydawanych przez cały 2019 r. 
zaświadczeń potwierdzających przekształcenie). Planowane dochody z tytułu 
dywidend (…) dotyczyły spółki (…). W 2018 r. wpłynęła zaplanowana dywidenda od 
tej Spółki, natomiast w 2017 nie wpłynęła z powodu decyzji o przystąpieniu przez 
Spółkę (…) do inwestycji na terenie działki (…), która w dniu 4 maja 2017 r. została 
wniesiona do niej aportem. W 2019 r. planowana dywidenda od Spółki (…) nie 
wpłynęła do Gminy z powodu rozpoczęcia realizacji nowego projektu „Budowy 
Pawilonów handlowych na Promenadzie” oraz poszukiwania możliwości 
zwiększenia szans na pozyskanie finansowania zewnętrznego i realnego 
zapotrzebowania na kapitał obrotowy w spółce w tym czasie. Dochody z tytułu kar 
umownych, odszkodowań, zatrzymanych wadiów, itp. nie były planowane, ponieważ 
stanowią je dochody incydentalne, pojawiającymi się w sytuacjach wymagających 
naliczenia ww. opłat lub zatrzymania wadiów”. 

(akta kontroli str. 394-395, 397-398) 

W 2016 r. dochody Gminy z gospodarowania gruntami i pozostałymi 
nieruchomościami wyniosły 15 639 tys. zł. W stosunku do dochodów z 2016 r. 
dochody z tego tytułu w: 
-  2017 r. były wyższe o 15,8 tys. zł, 
-  2018 r. były niższe o 7 317,1 tys. zł, na co główny wpływ miały niższe 

o 5 660,3 tys. zł dochody ze sprzedaży nieruchomości, niższe o 830,3 tys. zł 
dochody z najmu i dzierżawy, niższe o 1 060 tys. zł pozostałe dochody związane 
z gospodarowaniem nieruchomościami, 

-  2019 r. były niższe o 7 892,4 tys. zł, na co główny wpływ miały niższe 
o 5 455,7 tys. zł dochody ze sprzedaży nieruchomości, niższe o 732,4 tys. zł 
dochody z najmu i dzierżawy, niższe o 1 402,7 tys. zł pozostałe dochody 
związane z gospodarowaniem nieruchomościami. 

(akta kontroli str. 126) 

Burmistrz wyjaśnił: „(…) Przyczynami spadku dochodów z tytułu sprzedaży (…) jest 
kurczący się zasób nieruchomości gminnych oraz trwające procedury opracowania 
planów miejscowych dla terenów, które potencjalnie mogą zostać przeznaczone do 
sprzedaży. Ponadto realizowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zależą 
od podejmowanych decyzji o przeznaczeniu do sprzedaży konkretnych 
nieruchomości w danym roku, atrakcyjności oferowanych do sprzedaży 
nieruchomości i zainteresowania oferowanymi przez gminę nieruchomościami. 
Przyczyną spadku dochodów z tytułu najmu i dzierżawy (…) jest zmniejszenie 
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terenów dzierżawionych o działkę gminną nr 255/2 (…), która w dniu 4.05.2017 r. 
została wniesiona aportem do spółki gminnej (…). Działka ta w części była 
przedmiotem umów dzierżaw zawieranych przez gminę przed wniesieniem jej 
apotem do spółki, obejmujących łącznie 70 punktów handlowych, generujących 
dochód blisko 700.000 zł w skali roku. Zmniejszająca się kwota pozostałych 
dochodów (…) wynikała przede wszystkim ze zmniejszenia dochodów z tytułu 
przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikających 
z nowych uregulowań prawnych oraz nierealizowanych dochodów z dywidend”. 

(akta kontroli str. 394-395, 398-399) 

2.6. Uchwałą nr XXXV/351/17 Rady Miejskiej z dnia 24 sierpnia 2017 r. określono 
szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności Gminy i jej 
jednostek mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów 
ustawy – Ordynacja podatkowa. Utraciła moc poprzednia uchwała w tym zakresie 
nr LIV/525/2014 z dnia 27 maja 2014 r. W uchwale z 2017 r. określono m.in.: 
definicje pojęć „należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny” i „jednostki 
organizacyjne (podległe)”; warunki umorzenia należności (z urzędu i na wniosek 
dłużnika), jej rozłożenia na raty w całości lub części, odroczenia terminu zapłaty 
całości lub części należności; organy właściwe; formy ulg; warunki podmiotowe 
skorzystania z ulg. 

W latach 2017-2020 (do końca kwietnia) należności z tytułu zbycia lub 
udostępnienia nieruchomości były umarzane (trzy przypadki) oraz rozkładane na 
raty (jeden przypadek) przez Burmistrza z uwagi na ważny interes podatnika, tj. na 
wniosek: 
-  z 6.03.2017 r. złożony przez osobę fizyczną (…) (wcześniejszy wniosek 

z 29.12.2016 r. został pozostawiony bez rozpatrzenia w związku z jego 
uzupełnieniem po wyznaczonym terminie), umorzono należność w kwocie 
99 211,41 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, po pozytywnej 
opinii Rady Miejskiej w związku z nabyciem spadku wraz z zadłużeniem, trudną 
sytuacją finansową i zdrowotną dłużnika; 

-  z 18.04.2017 r. złożony przez osobę fizyczną (…), umorzono należność 
w kwocie 542,01 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w związku 
z trudną sytuacją majątkową dłużnika; 

-  z 19.09.2017 r. złożony przez osobę fizyczną (…), rozłożono na raty należność 
w kwocie 1 289,66 zł z tytułu opłaty za bezumowne korzystanie z części działki 
(ugoda zawarta 23.11.2017 r., 10 miesięcznych rat) w związku z trudną sytuacją 
majątkową dłużnika; należności rozłożone na raty zostały spłacone; 

-  z 7.06.2018 r. i 4.10.2018 r. złożony przez osobę fizyczną (…), umorzono 
należność w kwocie 3 824,87 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 
w związku z chorobą przewlekłą oraz trudną sytuacją majątkową dłużnika. 

W kontrolowanym okresie ośmiu dłużnikom nie umorzono należności oraz nie 
udzielono innych ulg w spłacie należności43. 

(akta kontroli str. 43-61) 

2.7. Przed przeznaczeniem nieruchomości do zbycia lub udostępnienia, na 
podstawie badanej próby nieruchomości ujętych w 20 wykazach44, ustalono że 
w Urzędzie podejmowano działania mające na celu analizę zasadności ich zbycia 
lub udostępnienia. Podstawą do przeznaczania nieruchomości komunalnych do 
sprzedaży lub dzierżawy były plany wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy na 
lata 2016-2018 i 2019-2021 oraz uchwały Rady Miejskiej, w których wyrażana była 

                                                      
43 Z tego sześć wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na brak uzupełnienia wniosków (pięć) lub jego 
uzupełnienie po wyznaczonym terminie (jeden), dwa wnioski rozpatrzono negatywnie z uwagi na skuteczną 
egzekucję komorniczą i brak uzasadnionego interesu Gminy. 
44 O których mowa w pkt. 2.8. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
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zgoda na przeznaczenie konkretnych nieruchomości do sprzedaży lub dzierżawy, 
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XVII/158/07 z dnia 27 listopada 2007 r. 
o zasadach nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 
wydzierżawiania lub wynajmowania. 

(akta kontroli str. 32-33) 

2.8. W 2017 r. sporządzono45 13 wykazów nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży (dotyczących 14 nieruchomości) i 13 wykazów nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę (53 nieruchomości). Analogicznie, 
w 2018 r. – 10 wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (12), 
dziewięć wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (21) 
i dwa wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie (dwie); 
w 2019 r. – osiem wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (21), 
15 wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (91) i dwa 
wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie (trzy); w 2020 r. 
(do 30.04.) – pięć wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (siedem), 
osiem wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (32) 
i jeden wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie (dwie). 

(akta kontroli str. 10) 

Badaniem kontrolnym objęto próbę 20 wykazów nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem lub użyczenie, 
w tym pięć spośród wykazów sporządzonych w IV kwartale 2017 r., pięć spośród 
wykazów sporządzonych w III kwartale 2018 r., pięć spośród wykazów 
sporządzonych w II kwartale 2019 r., pięć spośród wykazów sporządzonych 
w I kwartale 2020 r. (w dobranej próbie pięciu wykazów z danego kwartału dobrano 
trzy wykazy ze zbycia nieruchomości oraz dwa wykazy z oddania nieruchomości 
w najem, dzierżawę lub użyczenie; jeśli w danym kwartale nie było wystarczającej 
do próby liczby wykazów, to pozostałą liczbę wykazów do analizy dobrano 
z wcześniejszego kwartału46)47.  

W wyniku przeprowadzonego badania próby stwierdzono, że każdy z wykazów był 
wywieszony w siedzibie Urzędu przez okres co najmniej 21 dni (na wykazach 
przystawiano pieczęć48); został zamieszczony na stronach internetowych Urzędu 
(wydruk ze strony internetowej). Ponadto w prasie lokalnej opublikowano ogłoszenie 
o zamieszczeniu każdego z wykazów (kserokopie ogłoszeń). 

(akta kontroli str. 16-18) 

2.9. W wyniku badania kontrolnego ww. 20 wykazów ustalono m.in., że wykazy te 
obejmowały od jednej do ośmiu nieruchomości (łącznie 32) i dla każdej 
nieruchomości ujętej w wykazach zawierały dane wymagane art. 35 ust. 2 ustawy ogn. 

(akta kontroli str. 19-21) 

2.10. Ujęte w wykazach ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/zbycia49 
(łącznie 12 spraw z 20 objętych badaną próbą) zostały ustalone w oparciu 
o aktualną wartość nieruchomości wynikającą z operatów szacunkowych 
sporządzonych do 12 miesięcy wcześniej lub potwierdzonych przez rzeczoznawcę 
w zakresie aktualności. 
                                                      
45 Bez wykazów obejmujących wyłącznie lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży lub oddania w najem. 
46 Dotyczy wykazów sporządzonych w III kwartale 2018 r. – dobrano z II kwartału 2018 r. jeden wykaz 
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i jeden przeznaczonej do oddania w użyczenie. 
47 Dobór próby wykazów z poszczególnych kwartałów nastąpił według osądu kontrolera, przy założeniu, że do 
badania w pierwszej kolejności wybrane zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych na działalność 
komercyjną związaną z obsługą turystów, działalność sezonową usytuowaną wzdłuż plaż i w sąsiedztwie jezior, 
sprzedaży nieruchomości na rzecz deweloperów, itp. 
48 Pieczęć o treści: „Stwierdzam, że powyższy wykaz został podany do publicznej wiadomości w terminie od … 
do …” – uzupełniona datami wywieszenia oraz podpisem pracownika dokonującego tej czynności. 
49 Nie wystąpiły sprawy dotyczące opłat z tytułu użytkowania wieczystego. 
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(akta kontroli str. 30-31) 

2.11. W badanej próbie 20 wykazów, pięć dotyczyło oddania nieruchomości 
w dzierżawę, a trzy – w użyczenie. Stawki czynszu dzierżawnego przyjęte 
w czterech wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nie były niższe 
od stawek przyjętych w uchwale Rady Miejskiej z 28.05.2013 r. w sprawie ustalenia 
minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości położonych na terenie 
Gminy. W wykazie:  
-  nr 159/GN/2017 (sprostowanym zarządzeniem nr 170/GN/2027) miesięczny 

czynsz dzierżawy ustalono na 13 i 61 zł (stawka z ww. uchwały Rady Miejskiej to 
0,06 zł/m2); 

-  nr 174/GN/2017 odpowiednio dla ośmiu nieruchomości: 1) 3 369,40 zł i 109,01 zł 
(0,41 zł/m2), 2) 8 000 zł i 290 zł (63,48 zł/m2 i 5,10 zł/m2), 3) 7 850 zł i 275 zł 
(63,48 zł/m2 i 5,10 zł/m2), 4) 7 900 zł i 265 zł (63,48 zł/m2 i 5,10 zł/m2), 5) 8 700 zł 
i 330 zł (63,48 zł/m2 i 5,10 zł/m2), 6) 840 zł i 61,20 zł (63,48 zł/m2 i 5,10 zł/m2), 
7) 1 000 zł i 40 zł (15,30 zł/m2 i 2,65 zł/m2), 8) 90 zł (0,41 zł/m2); 

-  nr 84/GN/2019 (dzierżawa) – 4 000 zł za cały okres (63,48 zł/m2 i 5,10 zł/m2); 
-  nr 46/RI/2020 (dzierżawa) – roczny czynsz 140 000 zł, z tego 95 % na sezon 

lipiec-sierpień, pozostałe miesiące 0,5% za miesiąc (28,56 zł/m2 i 1,66 zł/m2). 

W jednym wykazie, nr 125/GN/2018, który dotyczył dzierżawy terenu 
przeznaczonego na ustawienie słupa oraz poprowadzenie linii napowietrznej 
zasilającej w energię elektryczną plac budowy, przyjęto stawkę 350 zł – w Urzędzie 
nie określono minimalnych stawek czynszu dla umów zawieranych w takich celach. 
W trzech wykazach, nr 59/GN/2018, 102/RI,GN/2019, 8/RI/2020, dotyczących 
nieodpłatnego użyczenia nieruchomości na potrzeby ustalenia wysokości podatku 
VAT przyjmowano następujące stawki czynszu: 500 zł w 2018 r., 1 400 zł i 140 zł 
w 2019 r., 8 200 zł i 820 zł w 2020 r. – w Urzędzie nie określono sposobu ustalania 
stawek czynszu dla umów użyczenia, od których naliczany byłby podatek VAT. 

(akta kontroli str. 62-63) 

W sprawie nieokreślenia w Urzędzie minimalnych stawek na użyczenie 
nieruchomości położonych na terenie Gminy – na potrzeby ustalenia podatku VAT 
(w badanym okresie zawartych zostało łącznie siedem umów użyczenia50), 
Burmistrz wyjaśnił: „(…) Pojedyncze sytuacje, kiedy Gmina zawierała umowy 
użyczenia komunalnych nieruchomości dotyczyły wyłącznie umów z gminnymi 
jednostkami lub spółkami, a w sytuacji konieczności opodatkowania podatkiem VAT 
takich umów i określenia wartości takiej umowy dla celów podatkowych, stosowane były 
stawki wynikające z obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia 
minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy”. 

(akta kontroli str. 62-63, 76-79) 

W sprawie nieokreślenia w Urzędzie minimalnych stawek na dzierżawę 
nieruchomości położonych na terenie Gminy, a przeznaczonych na szczególne, 
nietypowe wykorzystanie51, Burmistrz wyjaśnił: „W uchwale (…) przewidziane 
zostały stawki dla przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy na cele typowe, 
corocznie powtarzalne i stosowane. W uchwale tej nieprzewidziane zostały 
minimalne wysokości stawek dla dzierżawy z przeznaczeniem na czasowe 
usytuowanie napowietrznej linii energetycznej zasilającej plac budowy, ze względu 
na to, iż taki cel dzierżawy dotąd nie występował. Przy ustaleniu stawki czynszu za 
dzierżawę terenu gminnego na ww. cel wzięte zostały pod uwagę wysokości stawek 

                                                      
50 Z tego trzy wykazy nieruchomości objęte zostały badaną próbą: nr 59/GN/2018, nr 102/RI,GN/2019, 
nr 8/RI/2020. 
51 W badanej próbie ośmiu wykazów nieruchomości dotyczących ich udostępnienia, jeden (nr 125/GN/2018) 
dotyczył dzierżawy terenu z przeznaczeniem na ustawienie słupa oraz poprowadzenie linii napowietrznej 
zasilającej w energię elektryczną plac budowy. 
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czynszu dzierżawnego wynikające z obowiązujących umów i dotyczące zbliżonych 
celów dzierżawy (magazynowe, składowe) oraz fakt, iż cel dzierżawy nie dotyczył 
prowadzenia na dzierżawionym od Gminy terenie działalności komercyjnej, zarobkowej”. 

(akta kontroli str. 62-63, 76-79) 

2.12. W latach 2017-2020 (do 30.04.) zawarto łącznie: 
-  25 umów sprzedaży nieruchomości, z tego sześć w 2017 r. (cztery bez 

przetargu, po jednej po przetargu ustnym ograniczonym i w wyniku rokowań), 
osiem w 2018 r. (trzy bez przetargu, pięć po przetargu ustnym nieograniczonym), 
dziewięć w 2019 r. (trzy bez przetargu, sześć po przetargu ustnym 
nieograniczonym), dwie w 2020 r. (po jednej bez przetargu i po przetargu ustnym 
nieograniczonym); 

-  192 umowy dzierżawy, z tego 65 w 2017 r. (54 bez przetargu52, 11 po przetargu 
ustnym nieograniczonym), 36 w 2018 r. (analogicznie 29 i siedem), 52 w 2019 r. 
(36 i 16), 39 w 2020 r. (16 i 23); 

-  siedem umów użyczenia (wszystkie bez przetargu), z tego jedna w 2017 r. i po 
dwie w latach 2018-2020. 

(akta kontroli str. 64-65) 

Ceny sprzedaży nieruchomości wyniosły: od 2,7 tys. zł do 16 590 tys. zł w 2017 r.; 
od 3,6 tys. zł do 268,7 tys. zł w 2018 r.; od 30,7 tys. zł do 252,5 tys. zł w 2019 r.; od 
444,4 tys. zł do 476,3 tys. zł w 2020 r. (do 30.04.). 

(akta kontroli str. 69) 

Miesięczne stawki czynszu dzierżawnego53 wyniosły od 10 zł do 16 tys. zł w 2017 r.; 
od 30 zł do 15,1 tys. zł w 2018 r.; od 27 zł do 12,5 tys. zł w 2019 r.; od 20 zł do 
39,5 tys. zł w 2020 r. (do 30.04.). 

(akta kontroli str. 101-108) 

2.13. Zawarcie w okresie objętym kontrolą 10 umów oddania nieruchomości 
w dzierżawę (w tym pięciu o najwyższej jednorazowej stawce czynszu 
dzierżawnego i pięciu, których przedmiotem było prowadzenie gastronomii na plaży) 
poprzedzone było ujęciem ich w wykazie nieruchomości przeznaczonych do 
udostępnienia w tej formie. 

(akta kontroli str. 109) 

2.14. Badaniem kontrolnym objęto 20 postępowań54 zakończonych zawarciem 
umowy, w tym: 
-  dwa sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu (ustnego lub pisemnego), 
-  jedno sprzedaży nieruchomości w wyniku rokowań, 
-  trzy sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym (art. 37 ust. 2 ustawy ogn), 
-  12 oddania nieruchomości w dzierżawę, w tym sześć postępowań dotyczących 

umów zawartych na co najmniej trzy lata lub na czas nieokreślony, 
-  dwa oddania nieruchomości w użyczenie. 

Badane postępowania w celu sprzedaży lub oddania nieruchomości w dzierżawę 
bądź w użyczenie zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy ogn 
i aktami wykonawczymi do ustawy, ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym55 oraz rzetelnie udokumentowane.  

                                                      
52 Umowy do trzech lat na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy ogn, umowy powyżej trzech lat na podstawie uchwał 
Rady Miejskiej w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
53 Z pominięciem stawek z krótkich (kilkudniowych) umów dzierżawy w celach promocyjnych. 
54 Wybór spraw do badania nastąpił według osądu kontrolera przy założeniu, że do badania w pierwszej 
kolejności wybrane zostały postępowania dotyczące nieruchomości przeznaczonych na działalność komercyjną 
związaną z obsługą turystów, działalność sezonową usytuowaną wzdłuż plaż i w sąsiedztwie jezior, sprzedaży 
nieruchomości na rzecz deweloperów, itp. 
55 Dz. U. z 2020 r. poz. 713; dalej: ustawa osg. 
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Badanie sześciu transakcji dotyczących sprzedaży nieruchomości 
w miejscowościach o charakterze turystycznym wykazało, że nieruchomości zostały 
sprzedane po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej. Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy 
ogn przed sprzedażą ww. sześciu nieruchomości Burmistrz sporządził wykazy 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy zostały wywieszone 
w siedzibie Urzędu na okres 21 dni, informacja o ich wywieszeniu została podana do 
publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach 
internetowych Urzędu. Zgodnie z art. 150 ust. 5 ustawy ogn wartość rynkowa 
wszystkich sześciu objętych kontrolą nieruchomości została ustalona przez 
uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Wszystkie badane umowy sprzedaży, 
zgodnie z art. 27 ustawy ogn, zostały zawarte w formie aktów notarialnych. 

Kontrola 12 umów dotyczących dzierżawy nieruchomości w miejscowościach 
o charakterze turystycznym wykazała m.in., że nieruchomości te wydzierżawione 
zostały po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej56. Stosownie do art. 35 ustawy ogn przed 
wydzierżawieniem ww. nieruchomości Burmistrz sporządził wykazy nieruchomości, 
które zostały wywieszone w siedzibie Urzędu na okres 21 dni, a informacja o ich 
wywieszeniu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie 
lokalnej, a także na stronach internetowych Urzędu. Dzierżawa nieruchomości 
w trybie przetargowym została poprzedzona publikacją ogłoszeń ze wskazaniem 
danych, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy ogn. 

W objętych badaniem dwóch postępowaniach zakończonych oddaniem 
nieruchomości w użyczenie (w Międzyzdrojach) umowy zostały podpisane 
z samorządową instytucją kultury. Wykazy o przeznaczeniu nieruchomości do 
oddania w użyczenie zostały wywieszone w siedzibie Urzędu na okres 21 dni, 
informacja o ich wywieszeniu została podana do publicznej wiadomości przez 
ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych Urzędu. 

(akta kontroli str. 80-98) 

2.15. Po zawarciu 20 umów objętych szczegółowym badaniem kontrolnym NIK 
(sześć umów sprzedaży, 12 dzierżawy i dwie użyczenia) podmioty, z którymi 
zawarto umowy: 
-  w trzech przypadkach (po sprzedaży nieruchomości) wystąpiły o zmiany mpzp – 

dwa wnioski o nowy podział działek i zmianę funkcji (m.in. dodanie usług 
turystycznych) oraz jeden wniosek o zmianę dopuszczalnych parametrów 
zabudowy, przebiegu linii zabudowy z pozostawieniem zapisanej w planie 
funkcji; w  wyniku powyższych wniosków przystąpiono do sporządzenia zmian 
mpzp; do dnia zakończenia kontroli NIK w jednym przypadku (dotyczy dwóch 
wniosków) postępowanie zakończono przyjęciem mpzp miasta Międzyzdroje na 
terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, 
Nowomyśliwską, Komunalną; w drugim przypadku (dotyczy jednego wniosku) 
postępowanie było na etapie uzgodnień z innymi organami; 

-  nie występowały o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. 
(akta kontroli str. 232-246) 

2.16. W zawartych umowach (próba 20 umów objętych badaniem kontrolnym) 
interes prawny i ekonomiczny Gminy zabezpieczono, m.in. poprzez zawarcie 
zapisów określających: zasady i terminy zapłaty ceny lub opłat, konsekwencje 
niewniesienia ceny lub opłat, kary umowne, zasady aktualizacji opłat, przesłanki 
rozwiązania umowy. 

(akta kontroli str. 127-130) 

                                                      
56 W jednym przypadku uchwała nie była wymagana (nieruchomość wydzierżawiana po raz pierwszy). 
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2.17. Od osób fizycznych i prawnych, na rzecz których dokonano zbycia bądź 
udostępnienia nieruchomości (próba 20 umów objętych badaniem kontrolnym) 
egzekwowano należności i inne zobowiązania zawarte w umowach. W przypadku 
dwóch umów dzierżawy57 nie wysłano wezwań do zapłaty z uwagi na zbyt niską 
kwotę zobowiązania (1,09 zł i 13,52 zł). W przypadku trzech umów dzierżawy58 
wezwano podmioty do ograniczenia działalności do powierzchni wynikającej 
z umowy pod rygorem zastosowania sankcji umownych. 

(akta kontroli str. 229) 

2.18. W badanym okresie pracownicy Urzędu realizowali kontrole podmiotów, 
mające na celu zapobieganie wykorzystaniu niezgodnie z przeznaczeniem 
nieruchomości oddanych w dzierżawę i użyczenie. Działania takie dotyczyły m.in. 14 
umów objętych szczegółowym badaniem kontrolnym (12 umów dzierżawy i dwie 
użyczenia nieruchomości). 

W okresie objętym kontrolą, zgodnie z przyjętą praktyką, prowadzono bieżące, 
cykliczne kontrole prawidłowości wykorzystania terenów gminnych oddanych 
w dzierżawę lub użyczenie. Kontroli podlegały wszelkie warunki zawarte 
w umowach, w szczególności zajęta powierzchnia terenu oraz sposób 
wykorzystania przedmiotu umowy. Umowy zawierane wyłącznie na okres sezonu 
letniego, trwające 2-4 miesiące podlegały kontrolom prowadzonym co 
kilka/kilkanaście dni i w przypadku stwierdzenia naruszeń, wzywano dzierżawców 
i biorących w użyczenie do dostosowania się do zapisów umowy pod rygorem 
zastosowania sankcji z zawartych umów. Najczęściej stwierdzanym naruszeniem 
dotyczącym umów sezonowych, było przekroczenie powierzchni dzierżawionej, 
gdzie niezwłocznie po kierowanym przez Gminę wezwaniu, dzierżawcy 
dostosowywali stan faktyczny do zapisów umowy. W przypadkach umów 
zawieranych na okres dłuższy niż sezon letni, cyklicznie przeprowadzane kontrole, 
w których wykazywane były naruszenia zapisów zawartych umów, skutkowały 
naliczeniem kar umownych, a w przypadku trzech umów dzierżawy – rozwiązaniem 
umów dzierżawy przed upływem terminu dzierżawy. 

(akta kontroli str. 182-183) 

Przeprowadzone w toku kontroli oględziny59 dziewięciu nieruchomości objętych 
aktualnymi umowami (osiem umów dzierżawy i jedna użyczenia) z ww. próby 
20 postępowań, wykazały prawidłowość wykorzystania nieruchomości w przypadku 
pięciu umów. W pozostałych czterech przypadkach stwierdzono naruszenia 
postanowień umów. 

(akta kontroli str. 166-172) 

W kontrolowanym okresie do Urzędu wpłynęły dwie skargi w zakresie zbywania 
i udostępniania nieruchomości: 
1)  skarga z 5.03.2020 r. (data wpływu 6.03.2020 r.)60 złożona przez dwie osoby 

fizyczne prowadzące spółkę cywilną pod firmą „S. …” na czynności komisji 
przetargowej – przedmiotem skargi było wykluczenie z udziału w przetargu61; 
zgodnie ze wskazaniem wnoszącego skargę, została ona (wraz ze złożonym 
4.03.2020 r. protestem spółki) przekazana 9.03.2020 r. do Wojewody 
Zachodniopomorskiego62 celem rozpoznania; Wojewoda, jako niewłaściwy 

                                                      
57 Nr GN.6845/867/34/2017 z 19.06.2017 r. i GN.6845/921/9/2019 z 19.03.2019 r. 
58 Nr GN.6845/922/11/2019 z 20.03.2019 r., GN.6845/921/9/2019 z 19.03.2019 r., GN.6845/6P/12/2020 z 7.02.2020 r. 
59 Na podstawie art. Art. 39 ustawy o NIK. 
60 Uzupełniona w dniach 11.03. i 2.04.2020 r. 
61 Na wydzierżawienie terenu o powierzchni 150 m2 stanowiącego część działki nr 430/3, obręb 20 miasta 
Międzyzdroje, usytuowanego po zachodniej stronie od zejścia F na plażę, na wysokości ul. Rybackiej, 
oznaczonego nr 5 w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 39/RI/2020 Burmistrza Międzyzdrojów z 19.02.2020 r. 
62 Dalej: Wojewoda. 
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w sprawie rozpatrzenia sprawy, zwrócił 17.03.2020 r. przekazaną dokumentację 
do rozpoznania zgodnie z kompetencjami; pismem z 31.03.2020 r. Burmistrz 
zawiadomił wnoszącego skargę, że została ona uznana za bezzasadną 
(w uzasadnieniu jako powód niedopuszczenia do przetargu wskazano brak 
właściwego pełnomocnictwa do reprezentowania wspólnika spółki cywilnej, 
stanowiącego warunek udziału w przetargu zawarty w ogłoszeniu o przetargu); 

2) skarga z 26.06.2019 r. do Wojewody złożona przez osobę fizyczną63 - dotyczyła  
sprzedaży przez Urząd nieruchomości w postaci podwórka z zapleczem 
gospodarczym; do Rady Miejskiej przekazana 8.07.2019 r.; w dniu 18.07.2019 r. 
zawiadomiono skarżącą o posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji oraz 
o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu na 30.08.2019 r.; 
w dniu 22.08.2019 r. zawiadomiono skarżącą o sesji Rady w dniu 29.08.2019 r.; 
uchwałą nr XII/136/19 Rady Miejskiej z dnia 29.08.2019 r. skargę na działalność 
Burmistrza w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, w tym 
sprawy sprzedaży podwórka wraz z zapleczem gospodarczym, uznano za 
bezzasadną; w uzasadnieniu uchwały podniesiono, że skarżąca nie była 
właścicielem sprzedanej działki (działka była użytkowania przez mieszkańców 
bez tytułu prawnego, nie zostały złożone wnioski o nabycie działki lub jej 
zasiedzenie), natomiast budynki na działce były użytkowane niezgodnie 
z przeznaczeniem (co wynikało m.in. z dokumentacji zdjęciowej); o podjętej 
uchwale poinformowano skarżącą. 

(akta kontroli str. 11-11a) 

2.19. W latach 2017-2020 (do 30.04.) Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Szczecinie64 w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi 
przeprowadziła w Urzędzie kontrole: 
-  doraźną gospodarki finansowej Gminy za lata 2012-2017 (do 30.10.), 

szczegółową kontrolą objęto m.in.: 1) przestrzeganie zasad obowiązujących przy 
przekazywaniu majątku Gminy w formie aportu do gminnych spółek prawa 
handlowego, 2) odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości oznaczonej nr 416/8 w Międzyzdrojach, 3) przestrzeganie 
obowiązujących zasad przy oddawaniu w dzierżawę lub najem w sezonach 
letnich lat 2015-2017 nieruchomości położonych na promenadzie oraz innych, 4) 
sprzedaże wybranych nieruchomości gminnych; protokół kontroli został 
podpisany i przekazany Burmistrzowi 30.03.2018 r.; uchybienia 
i nieprawidłowości (zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z 29.05.2018 r.) 
skutkowały m.in. sformułowaniem następujących wniosków: skorygowanie 
w księgach rachunkowych 2017 r. (przed zatwierdzeniem sprawozdania 
finansowego Gminy) błędów w ustaleniu wartości początkowej środka trwałego 
oraz wielkości naliczonych odpisów umorzeniowych; zamieszczanie w wykazach 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oznaczenia tych nieruchomości 
według księgi wieczystej; o podjętych działaniach, które wyeliminowały 
nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli RIO, Burmistrz poinformował 
w piśmie z 27.06.2018 r.; 

-  kompleksową gospodarki finansowej Gminy za lata 2015-2018, wybranych 
zagadnień za okres sprzed 2015 r. oraz występujących w roku 2019; protokół 
kontroli został podpisany i przekazany Burmistrzowi 7.05.2019 r.; uchybienia 
i nieprawidłowości (zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z 28.06.2019 r.) 
wystąpiły w następujących obszarach działalności: gospodarki finansowej 

                                                      
63 Osoba fizyczna z niepełnosprawnością ruchową. 
64 Dalej: RIO. 
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i zamówień publicznych65, podatków i opłat oraz windykacji zaległości66, 
sprawozdawczości, rachunkowości67. O podjętych działaniach, które 
wyeliminowały nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli RIO, Burmistrz 
poinformował w piśmie z 31.07.2019 r. 

W dniu 18.09.2019 r. Komisja Rewizyjna przyjęła protokół kontroli wieloletnich umów 
dzierżawy nieruchomości gminnych oraz umów krótkoterminowych zawartych 
w latach 2018-2019. Zakres kontroli obejmował: 1. Szczegółową kontrolę umowy 
dzierżawy działki gminnej nr 214 – Oceanarium, 2. Umowy i aneksy do umów 
dzierżaw nieruchomości gminnych wieloletnich za rok 2018 i 2019, 3. Umowy 
dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat za rok 2018 i 2019. W protokole zawarto m.in. 
następujące wnioski: 1. Zweryfikować uchwałę Rady Miejskiej z 28.05.2013 r. 
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości 
położonych na terenie Gminy. 2. W przypadku aneksowania wieloletnich umów 
dzierżawy, Komisja Rewizyjna ponownie zawnioskowała do Burmistrza, aby 
przedstawiał Radzie Miejskiej aneks przed jego podpisaniem. Protokół Komisji 
Rewizyjnej został przyjęty przez Radę Miejską na XIII sesji 30.09.2019 r. Wnioski 
z protokołu stanowiły podstawę do podjęcia inicjatywy uchwałodawczej przez 
Burmistrza (ze względu na pandemię sprawa została wstrzymana). 

Pismem z 10.10.2017 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Szczecinie 
w związku z prowadzoną kontrolą DR/34/18, zwróciło się do Urzędu o przesłanie 
uchwał Rady Miejskiej dotyczących Spółki „Międzyzdrojski Rynek”. W odpowiedzi, 
20.10.2017 r., przesłano uchwały Rady Miejskiej: nr XXXVIII/378/09 z 26.03.2009 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i objęcie przez Gminę Międzyzdroje 
udziałów „Międzyzdrojski Rynek” Sp. z o.o.; nr XXXVIII/379/09 z 26.03.2009 r. 
w sprawie wniesienia aportem do Spółki nieruchomości położonych przy ul. Gryfa 
Pomorskiego w Międzyzdrojach; nr XVII/158/15 z 17.12.2015 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie 5 436 udziałów w Spółce „Międzyzdrojski Rynek”, 
Spółce z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach. W dalszej korespondencji Urząd 
przekazywał do CBA kolejne dokumenty i wyjaśnienia (m.in. 5.01., 5.09., 29.11.2018 r., 
8.04.2019 r.). W maju 2019 r. dokumentacja sprawy została przekazana przez CBA 
do Prokuratury. 

W latach 2017-2020 (do końca kwietnia) nie przeprowadzano w Urzędzie audytów 
i kontroli wewnętrznych w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi. 

(akta kontroli str. 327-329) 

2.20. Zadania związane z ewidencją nieruchomości, opracowywaniem planu 
wykorzystania GZN, organizacją postępowań dotyczących sprzedaży, oddania 
nieruchomości w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę lub użyczenie, 

                                                      
65 Sformułowano m.in. wniosek o podjęcie skutecznych działań w celu stosowania prawidłowej klasyfikacji 
dochodów budżetowych (w tym z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie oddanym 
w użytkowanie wieczyste). 
66 Sformułowano m.in. wnioski o: - wykonanie obowiązku złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości za 
lata 2014-2018, wprowadzenie do podatkowych ksiąg rachunkowych przypisu należności z ww. tytułu oraz 
dokonanie stosownych wpłat na rachunek budżetu Gminy; - przestrzeganie obowiązku systematycznej kontroli 
terminowości zapłaty należności pieniężnych, wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na zaległości 
podatkowe oraz kierowania spraw na drogę postępowania sądowego w celu wydania nakazu zapłaty 
z zachowaniem terminów określonych procedurami wewnętrznymi. 
67 Sformułowano m.in. wnioski o: - skorygowanie wartości środka trwałego pn. „Hala Sportowa” o uzyskaną 
nadpłatę podatku VAT oraz odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej tego zadania; - 
ewidencjonowanie rozrachunków z tytułu sum depozytowych i zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
oraz wadiów i zaliczek wpłaconych przez uczestników przystępujących do przetargów, rozrachunków z tytułu 
potrąconych z wynagrodzeń zajęć komorniczych oraz przychodów ze sprzedaży nieruchomości i przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym zakresie; - 
inwentaryzowanie aktywów i pasywów jednostki w termiach określonych obowiązującymi procedurami 
wewnętrznymi; - przestrzeganie obowiązku terminowego przekazywania do Referatu Budżetu i Finansów 
stosownych dowodów dokumentujących zmiany w stanie środków trwałych w celu rzetelnego przedstawienia 
sytuacji majątkowej Gminy. 
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przygotowaniem do zawarcia umów w tym zakresie, egzekwowaniem należności 
i innych zobowiązań wynikających z zawartych umów, kontrolowania sposobu 
wykorzystania udostępnionych nieruchomości przypisano poszczególnym 
komórkom organizacyjnym oraz pracownikom Urzędu. 

Stosownie do dyspozycji § 27 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urzędu68, do 
zadań Referatu Infrastruktury w zakresie gospodarki nieruchomościami i mieniem 
gminy należało w szczególności: przygotowywanie projektów aktów prawnych 
związanych ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości komunalnych; prowadzenie 
spraw związanych z: uwłaszczaniem państwowych i innych jednostek 
organizacyjnych, uwłaszczeniem osób fizycznych, nabywaniem nieruchomości do 
zasobów mienia gminnego, ich zbywaniem i obciążaniem, ustaleniem, naliczeniem, 
aktualizacją i udzielaniem bonifikat od opłat za korzystanie z nieruchomości 
komunalnych, naliczeniem opłat adiacenckich w związku z wybudowaniem urządzeń 
infrastruktury technicznej; prowadzenie ewidencji mienia komunalnego; 
wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości komunalnych. W zakresie 
planowania przestrzennego (§ 27 ust. 7 Regulaminu organizacyjnego) do zadań 
Referatu Infrastruktury należało m.in.: prowadzenie procedur przewidzianych ustawą 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, związanych ze sporządzaniem 
lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy; prowadzenie 
rejestrów planów zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązujących planów 
zagospodarowania przestrzennego Gminy. 

Zgodnie z postanowieniami § 32 Regulaminu organizacyjnego, do zadań Referatu 
Budżetu i Finansów należało w szczególności: prowadzenie ewidencji majątku 
Gminy oraz rozliczanie okresowych inwentaryzacji; prowadzenie egzekucji 
należnych Gminie podatków i opłat lokalnych oraz innych opłat będących 
dochodami Gminy. 

W Urzędzie wprowadzono podział poszczególnych zadań objętych badaniem 
i określono zakresy obowiązków poszczególnych pracowników w ramach 
delegowanych zadań. 

(akta kontroli str. 27-29) 

Analiza dokumentacji obejmującej zakresy czynności pracowników realizujących 
powyższe zadania, wykazała m.in., że: 
a) Burmistrz nie określił zakresu czynności kierownika Referatu Infrastruktury 

Urzędu, powołanego na to stanowisko od dnia 1.11.2019 r.; 
b)  z dniem utworzenia Referatu Infrastruktury, tj. 11.04.2019 r. nie zostały 

zmienione odpowiednio zakresy czynności pracowników Referatu i tym samym 
w dalszym ciągu obejmowały one zadania i czynności należące do 
nieistniejącego Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa; 

c) nie został określony zakres czynności kierownika Referatu Budżetu i Finansów, 
powołanej od dnia 1.10.2019 r. 

(akta kontroli str. 28) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Niezgodnie z zasadami umarzania określonymi uchwałą Rady Miejskiej oraz bez 
stanowiska Skarbnika Gminy, Burmistrz w dniu 27.06.2017 r. umorzył osobie 

                                                      
68 Wprowadzonego zarządzeniem nr 80/SEK/2019 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 kwietnia 2019 r., ze 
zmianami wynikającymi z zarządzeń nr: 125/SEK/2019 z 29 maja 2019 r., 140/SEK/2019 z 27 czerwca 2019 r., 
177/SEK/2019 z 23 sierpnia 2019 r., 219/SEK/2019 z 5 listopada 2019 r., 51/SEK/2020 z 6 marca 2020 r.; 
poprzednio obowiązywał Regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem nr 147/SEK/2013 Burmistrza 
Międzyzdrojów z dnia 16 września 2013 r. ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza; dalej: 
Regulamin organizacyjny. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

23 

fizycznej należności w łącznej kwocie 99 211,41 zł z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej. 

(akta kontroli str. 43, 47-48, 61) 

Na podstawie § 2 ust. 1 uchwały nr LIV/525/2014 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2014 r., 
należność może zostać umorzona w całości lub części, jeżeli: 1) dłużnik będący 
osobą fizyczną zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek 
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów; 2) na skutek 
likwidacji, upadłości lub rozwiązania, dłużnik będący osobą prawną został 
wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, 
z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu 
zaciągniętych zobowiązań nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie; 3) nie 
można ustalić miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika; 4) umorzenie należności 
jest uzasadnione ważnym interesem dłużnika a w szczególności ściągnięcie 
należności zagraża egzystencji dłużnika; 5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, 
że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kwoty 
dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się 
nieskuteczne; 6) należność nie przekracza bądź jest równa wysokości kosztu 
jednego upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed 
wszczęciem egzekucji administracyjnej; 7) umorzenie należności jest uzasadnione 
ważnym interesem publicznym. 

(akta kontroli str. 157-158) 

Zaległa opłata z tytułu użytkowania wieczystego za lata 2010-2016 w ww. kwocie 
dotyczyła nieruchomości gruntowej położonej w Lubinie, która została nabyta 
w ramach spadkobrania przez osobę fizyczną składającą wniosek o umorzenie 
zaległości. 

(akta kontroli str. 52-53) 

Skarbnik Gminy wyjaśniła: „(…) W sprawie (…) nie przedstawiłam swojego 
stanowiska w zakresie zasadności umorzenia ponieważ sprawa ta skierowana 
została do zaopiniowania przez Radę Miejską na podstawie § 5 ust.1 pkt 3 Uchwały 
(…). (…) w sprawach, które kierowane są do zaopiniowania do Rady Miejskiej nie 
wyrażam swojego stanowiska a oczekuję na posiedzenia komisji, na których mam 
możliwość wyrażenia swojej opinii co jest protokołowane i uważam to za 
wystarczające. Niestety na posiedzenie komisji Rady Miejskiej, na którym omawiano 
tą sprawę nie zostałam poproszona ani nikt z pracowników Referatu Budżetu 
i Finansów. W związku z czym nie miałam okazji wyrazić swojego stanowiska. (…) 
moja opinia w innych sprawach nie jest podstawą do podjęcia przez Burmistrza 
decyzji jedynie jest elementem wspomagającym do podjęcia takiej decyzji. Żaden 
przepis nie wskazuje, że taka opinia Skarbnika jest wymagana. Burmistrz ma pełne 
prawo samodzielnie podejmować decyzje w sprawach o udzielenie ulg w spłacie 
należności i może mieć odmienne zdanie od mojego w tych sprawach i pomimo 
nawet mojej negatywnej opinii zdecydować o udzieleniu ulgi. Sam fakt otrzymania 
spadku w postaci nieruchomości położonej w Lubinie przy ul. Głównej (…) myślę, że 
przesądza o sprawie. Moim zdaniem udzielenie ulgi w postaci umorzenia jest 
nieuzasadnione. Jednocześnie uważam, że w tej sytuacji żadna z przesłanek 
z uchwały nie została spełniona. Moja opinia w zakresie umorzenia należności jest 
negatywna przede wszystkim przez fakt odziedziczenia przez zobowiązaną 
nieruchomości. Z ekonomicznego punktu widzenia nieruchomość może zostać zbyta 
a środki uzyskane ze sprzedaży mogą pokryć dług, a pozostała część może być 
przeznaczona na dalszą egzystencję zobowiązanej”. 

(akta kontroli str. 161-163) 
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2. Stosowane w Urzędzie działania zapobiegające nieprzestrzeganiu zapisów 
zawartych umów dzierżawy lub użyczenia nie były skuteczne. Przeprowadzone 
w dniu 8.07.2020 r. oględziny nieruchomości objętych ośmioma umowami dzierżawy 
i jedną umową użyczenia wykazały, że w czterech przypadkach umowy nie były 
przestrzegane: 
-  na części działki 431/3 w Międzyzdrojach usytuowany został drewniany, 

przeszklony obiekt gastronomiczny z drewnianym tarasem posadowiony po 
zachodniej stronie zejścia C na plażę, o wymiarach całkowitych 12 m x 14,5 m, 
tj. o powierzchni 174 m2 (na tarasie wystawione zostały leżaki do wykorzystania 
przez turystów), natomiast wg umowy dzierżawy nr RI.6845/6P/12/2020 
z 7.02.2020 r., powierzchnia terenu oddanego w dzierżawę na części działki 
431/3 winna wynosić 150 m2; 

-  poza terenem przy lokalu gastronomicznym (tzw. „tarasie słonecznym”) 
z prowadzonym ogródkiem gastronomicznym, stanowiącym część działki 256 
w Międzyzdrojach, po zewnętrznej stronie ogrodzenia terenu (przepierzenie 
w postaci donic) wystawione zostały łącznie cztery stoliki z ośmioma krzesłami, 
tj. niezgodnie z umową dzierżawy nr GN.6845/922/11/2019 z 30.03.2019 r.; 

-  poza dwoma terenami przy lokalu gastronomicznym (tzw. „tarasami 
słonecznymi”) z prowadzonymi ogródkami gastronomicznymi, stanowiącymi 
część działki 256 w Międzyzdrojach, po zewnętrznej stronie ogrodzenia terenu 
wystawione zostały łącznie trzy stoliki z sześcioma krzesłami, tj. niezgodnie 
z umową dzierżawy nr GN.6845/921/9/2019 z 19.03.2019 r.; 

-  na terenie stanowiącym część działki 61 w Międzyzdrojach ustawiono trójstronny 
baner prezentujący kandydata na urząd prezydenta RP w wyborach w dniu 
12.07.2020 r., tj. niezgodnie z umową użyczenia nr RI.6845/36/2020 
z 24.03.2020 r. Teren ten został przekazany Międzynarodowemu Domowi 
Kultury w Międzyzdrojach69 z przeznaczeniem wyłącznie na usytuowanie nośnika 
reklamowego. Zgodnie ze statutem MDK70 jest samorządową instytucją kultury, 
której organizatorem jest Gmina Międzyzdroje (§ 2 ust. 1 i 2 statutu), 
a bezpośredni nadzór nad MDK sprawuje Burmistrz Międzyzdrojów (§ 4 ust. 2 
Statutu). Celem nadrzędnym działalności MDK jest rozpoznawanie, rozbudzanie 
i zaspokajanie potrzeb oraz aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez 
tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności 
artystycznej, kulturalnej, turystycznej i promocyjnej na terenie swojego działania 
(§ 5 statutu). Szczegółowe zadania statutowe MDK zostały określone w § 6 statutu.  

(akta kontroli str. 166-172, 173-178) 

Zgodnie ze standardem kontroli zarządczej nr II.C.10 i 11, określonym w komunikacie 
nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli 
zarządczej dla sektora finansów publicznych71, procedury wewnętrzne, instrukcje, 
wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności 
pracowników i inne dokumenty wewnętrzne stanowią dokumentację systemu kontroli 
zarządczej. Dokumentacja powinna być spójna i dostępna dla wszystkich osób, dla 
których jest niezbędna. Należy prowadzić nadzór nad wykonaniem zadań w celu ich 
oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji. 

Burmistrz wyjaśnił: „(…) Stosowaną dotychczas dobrą praktyką Gminy (…) jest 
przeprowadzanie bieżących, cyklicznych kontroli prawidłowości wykorzystania 
terenów gminnych oddanych w dzierżawę, najem lub użyczenie, pod względem 

                                                      
69 Dalej: MDK. 
70 Nadanym uchwałą nr XVII/164/07 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie 
nadania statutu MDK. 
71 Standard kontroli zarządczej określony w komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. 
w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych; dalej: Standard kontroli zarządczej 
z 2009 r. 
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zgodności z warunkami zawartymi w umowach. (…) Sposób przeprowadzania ww. 
kontroli nie został dotąd opisany obowiązującą w Gminie procedurą. W (…) czterech 
sprawach dotyczących udostępnienia terenów gminnych (…), wyjaśniam: a) 
Dzierżawa nieruchomości stanowiącej część działki nr 431/3 (…) W związku 
z przeprowadzonymi w dniu 8 lipca oględzinami, w trakcie których stwierdzone 
zostało naruszenia zapisów zawartej umowy, poprzez przekroczenie powierzchni 
zajętego terenu, wezwałem dzierżawcę w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. 
W wyjaśnieniach dzierżawcy wskazano, iż istniejący pomost komunikacyjny 
przylegający do punktu gastronomicznego jest przedłużeniem zjazdu dla wózków 
inwalidzkich i dziecięcych oraz stanowi cześć ścieżki komunikacyjnej prowadzącej 
do toalet. Ze względu na obostrzenia sanitarne dzierżawca zmuszony był ograniczyć 
przejścia dla gości przez lokal. Pomost spełnia też rolę zabezpieczenia 
przeciwsztormowego obiektu gastronomicznego. W związku z powyższym do 
dzierżawcy skierowane zostanie pismo wskazujące oczekiwania Gminy w zakresie 
realizacji zapisów w/w umowy dzierżawy; b) Dzierżawy nieruchomości stanowiącej 
części działki nr 256 (…). Przekroczenie powierzchni terenu wykorzystywanego 
przez strony ww. umów stwierdzone zostało przez pracownika Urzędu w trakcie wizji 
w terenie w dniu 30.06.2020 r. i do dzierżawców skierowane zostały w dniu 
3.07.2020 r. wezwania do natychmiastowego usunięcia się z zajmowanego terenu 
nieobjętego umową dzierżawy, pod rygorem naliczenia kar umownych. Mimo 
podjęcia w dniu 8.07.2020 r. przez dzierżawców ww. wezwań, nie zastosowali się do 
nich. Wobec powyższego wezwałem dzierżawców w celu wyjaśnienia zaistniałej 
sytuacji, w trakcie których zobowiązali się oni do zaprzestania naruszeń; c) 
Użyczenie nieruchomości stanowiącej części działki nr 61 (…) W związku ze 
stwierdzoną przez biorącego w użyczenie, zmianą treści znajdującej się na ww. 
nośniku, z reklamy firmy (…) na baner wyborczy z wizerunkiem jednego 
z kandydatów ubiegających się o urząd Prezydenta RP, Dyrektor MDK pismem 
z dnia 7.07.2020 r. wezwał swojego dzierżawcę do natychmiastowego usunięcia 
banera wyborczego. W godzinach popołudniowych w dniu 8.07.2020 r. baner 
wyborczy został usunięty”. 

(akta kontroli str. 400-404) 

Ponowne oględziny przeprowadzone w dniu 15.07.2020 r. wykazały, że od 
powyższych trzech dzierżawców nie wyegzekwowano przestrzegania zawartych umów: 
-  na części działki 431/3 w Międzyzdrojach usytuowany został drewniany, 

przeszklony obiekt gastronomiczny z drewnianym tarasem posadowiony po 
zachodniej stronie zejścia C na plażę, o wymiarach całkowitych 12 m x 14,5 m, 
tj. o powierzchni 174 m2 (na całej powierzchni tarasu wystawionych zostało 
10 stolików oraz 41 krzeseł do wykorzystania przez turystów); 

-  poza terenem przy lokalu gastronomicznym (tzw. „tarasie słonecznym”) 
z prowadzonym ogródkiem gastronomicznym, stanowiącym część działki 256 
w Międzyzdrojach, po zewnętrznej stronie ogrodzenia terenu (przepierzenie 
w postaci donic) wystawione zostały łącznie cztery stoliki z ośmioma krzesłami; 

-  poza dwoma terenami przy lokalu gastronomicznym (tzw. „tarasami 
słonecznymi”) z prowadzonymi ogródkami gastronomicznymi, stanowiącymi 
część działki 256 w Międzyzdrojach, po zewnętrznej stronie ogrodzenia terenu 
wystawione zostały łącznie trzy stoliki z sześcioma krzesłami. 

(akta kontroli str. 323-326) 

3. Burmistrz nie określił zakresu czynności kierownika Referatu Infrastruktury 
Urzędu, powołanego na to stanowisko od dnia 1.11.2019 r. Nie został określony 
również zakres czynności kierownika Referatu Budżetu i Finansów, powołanej na to 
stanowisko od dnia 1.10.2019 r. 

(akta kontroli str. 28) 
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Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Urzędu, Referat 
Infrastruktury podlega bezpośrednio Burmistrzowi. 

Na podstawie § 23 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu, Skarbnik m.in. 
sprawuje nadzór i kieruje pracą Referatu Budżetu i Finansów. 

Zgodnie ze Standardem kontroli zarządczej z 2009 r. nr II.A.3, struktura 
organizacyjna jednostki powinna być dostosowana do aktualnych celów i zadań. 
Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności jednostek, poszczególnych komórek 
organizacyjnych jednostki oraz zakres podległości pracowników powinien być 
określony w formie pisemnej w sposób przejrzysty i spójny. Aktualny zakres 
obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności powinien być określony dla każdego 
pracownika. 

Burmistrz wyjaśnił: „(…) Nie określono pisemnie zakresu czynności Kierownika, 
natomiast pracownik był poinformowany ustnie, w obecności pracownika ds. kadr 
i Sekretarza Gminy o zakresie obowiązków na obejmowanym stanowisku kierownika 
Referatu (…). Jak wynika z Regulaminu Organizacyjnego (…), z którego 
zaznajomieniem przez Kierownika Infrastruktury potwierdza oświadczenie z dn. 
04.11.2019 (…) do jego obowiązków należy m.in. nadzór i kontrola realizacji zadań 
Referatu (…) oraz właściwe organizowanie i kierowanie pracą referatu, w tym 
odpowiedni podział pracy dla pracowników. Z uwagi na fakt, że zakres zadań tej 
komórki jest bardzo rozległy, to podstawowymi zadaniami kierownika są funkcje 
nadzorcze i kontrolne. Nie wyklucza to jednak przekazywania przez Burmistrza 
zadań szczegółowych z zakresu działań Referatu (…), co odbywa się w ramach 
bieżących spotkań. W tym przypadku dotyczą one bardziej spraw związanych 
z inwestycjami i zarządzaniem infrastrukturą techniczną niż gospodarowaniem 
nieruchomościami, które koordynuję bezpośrednio”. 
Skarbnik Gminy wyjaśniła: „(…) Przepisy nie określają sposobu wykonania 
obowiązku zaznajamiania pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem 
wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi 
uprawnieniami. Konkretne czynności, jakie pracownik ma obowiązek wykonywać 
w związku ze świadczeniem określonego rodzaju pracy, mogą zostać mu 
przekazane przez pracodawcę również w formie ustnej. Pracodawca nie jest 
zobligowany do dokonania tej czynności w formie pisemnej. Z uwagi na fakt, że 
stanowisko kierownika Referatu (…) objął długoletni pracownik tego Referatu, 
doskonale znający wszelkie procedury i zagadnienia, a także znał zakres 
obowiązków poprzedniego kierownika, pod którego podlegał, uznałam, że 
wystarczającą formą zaznajomienia pracownika z jego obowiązkami jest forma 
ustna (…) pracownik był doskonale zorientowany na temat wykonywania czynności, 
które wiążą się z zajmowanym stanowiskiem”. 

(akta kontroli str. 34-39, 41) 

4. Z dniem utworzenia Referatu Infrastruktury, tj. 11.04.2019 r. nie zostały zmienione 
odpowiednio zakresy czynności pracowników Referatu i tym samym w dalszym 
ciągu obejmowały one zadania i czynności należące do nieistniejącego Referatu 
Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. 

(akta kontroli str. 28) 

Burmistrz wyjaśnił: „Z dniem utworzenia nowego Referatu Infrastruktury, który 
swoim zasięgiem objął zakres działania zlikwidowanego Referatu Gospodarki 
Nieruchomościami i Rolnictwa, pracownicy otrzymali pisma, bądź wypowiadające 
warunki pracy i płacy lub pisma informujące o włączeniu ich do nowego referatu, 
o podległości służbowej oraz o tym, że pozostałe warunki pracy nie ulegają zmianie 
(…). (…) wszystkie zatrudnione osoby w tym Referacie, w szczególności 
zatrudnione do realizacji zadań związanych z gospodarką nieruchomościami 
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w gminie, są pracownikami z wieloletnim stażem. W związku z tym nie było na 
żadnym etapie działalności w tym obszarze, zagrożenia niewłaściwego czy 
nieterminowego prowadzenia spraw. (…) w związku z moim Zarządzeniem 
nr 102/SEK/2020 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 
(…) i wprowadzeniem ‘tekstu jednolitego’, wydałem dyspozycję Sekretarzowi Gminy 
do niezwłocznego zaktualizowania pisemnych zakresów czynności dla wszystkich 
pracowników Urzędu, dostosowując je do Regulaminu Organizacyjnego, o którym 
mowa wyżej. (…) przepisy Prawa Pracy nie wymagają pisemnych zakresów 
czynności, chociaż nie kwestionuję zasadności ich stosowania, chociażby ze 
względów dowodowych”. 

(akta kontroli str. 37-40, 42) 

NIK pozytywnie ocenia posiadanie przez Gminę planów wykorzystania GZN na lata 
2016-2018 oraz na lata 2019-2021.  

W Gminie określono zasady zbywania i udostępniania nieruchomości jak również 
zasady udzielania ulg w spłacie należności Gminy mających charakter 
cywilnoprawny. Badania kontrolne wykazały, że w jednym przypadku umorzenia 
należności udzielono z naruszeniem zasad określonych przez Radę Miejską.  

Zbycie lub udostępnienie poszczególnych nieruchomości na okres powyżej 3 lat 
odbywało się za zgodą Rady Miejskiej, z uwzględnieniem wyników 
przeprowadzonych analiz.  

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w dzierżawę lub 
użyczenie zostały prawidłowo podane do publicznej wiadomości oraz zawierały 
wszystkie wymagane dane. Ceny nieruchomości zostały prawidłowo ustalone, przy 
określaniu wysokości czynszu dzierżawy stosowano jednolite zasady.  

Objęte kontrolą postępowania w celu sprzedaży nieruchomości oraz oddania 
nieruchomości w dzierżawę lub użyczenie, w miejscowościach o charakterze 
turystycznym, zostały prawidłowo przeprowadzone i rzetelnie udokumentowane. 
W zawartych umowach zabezpieczono interes prawny i ekonomiczny Gminy, a od 
podmiotów, na rzecz których dokonano zbycia lub udostępnienia nieruchomości, 
egzekwowano wymagane należności. Stwierdzono jednak, że część dzierżawców nie 
przestrzega zapisów zawartych umów, a działania podejmowane przez Urząd nie 
eliminowały nieprawidłowego wykorzystywania wydzierżawionych nieruchomości. 

IV. Uwagi i wnioski 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1.  Zamieszczenie na stronach BIP Urzędu informacji o prowadzeniu ewidencji GZN 
i zasadach udostępniania zawartych w niej danych. 

2.  Bieżące aktualizowanie ewidencji GZN. 

3.  Zapewnienie zgodności danych w ewidencji GZN z danymi ujawnionymi 
w księgach wieczystych i ze stanem faktycznym. 

4.  Planowanie terminów przeprowadzania inwentaryzacji zgodnych z terminami 
określonymi w ustawie o rachunkowości. 

5.  Ujmowanie w sporządzanych protokołach daty przeprowadzania inwentaryzacji. 

6. Umarzanie i stosowanie ulg w spłacie należności zgodnie z przyjętymi zasadami. 

7.  Egzekwowanie od dzierżawców przestrzegania zawartych umów. 

8. Określanie i aktualizowanie zakresów obowiązków pracowników Urzędu. 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 

Uwagi 
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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 ust. 1 i 2 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 Szczecinie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków 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. 

Szczecin,    10  sierpnia 2020 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli 
 Delegatura w Szczecinie 
              Kontroler Dyrektor 

      Robert Lewandowski  
główny specjalista kontroli  
            państwowej 
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