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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 
 Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli1, 

zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej 

przeprowadziła w okresie od 7 do 29 lipca 2008 r. kontrolę w Urzędzie Gminy Puck w zakresie 

aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez Wójta Gminy gospodarującego 

mieniem stanowiącym gminny zasób nieruchomości i mienie gminne w okresie od 1 stycznia 

2007 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych. 

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

podpisanym przez Wójta Gminy Puck w dniu 29 lipca 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie 

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

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia realizację przez Pana Wójta zadań 

w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących gminny 

zasób nieruchomości i mienie gminne. Ocenę uzasadniają stwierdzone przez NIK 

nieprawidłowości, które polegały m.in. na: 

- nierzetelnym prowadzeniu w Urzędzie Gminy rejestru gruntów stanowiących gminny zasób 

nieruchomości oraz gruntów oddanych w wieczyste uŜytkowanie, 
                                                 
1Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701. 
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- niepodejmowaniu rzetelnych działań w celu uregulowania lub wyjaśnienia stanu prawnego 

nieruchomości, 

- nieprzekazaniu Wojewodzie Pomorskiemu miesięcznych sprawozdań z wykonania 

obowiązku składania wniosków o ujawnienie prawa własności nieruchomości jednostki 

samorządu terytorialnego, 

- wykazaniu w bilansie jednostki danych w zakresie wartości gruntów niezgodnych ze stanem 

faktycznym, 

- braku informacji w zakresie funkcjonujących na terenie Gminy Puck wspólnot gruntowych. 

 1. Prowadzony w Urzędzie Gminy rejestr nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Puck był nierzetelny i niezgodny z danymi wykazanymi w ewidencji gruntów 

i budynków prowadzonej przez Starostę Puckiego. Przeprowadzona w trakcie kontroli NIK, 

przez pracowników Urzędu Gminy, weryfikacja stanu gruntów będących własnością Gminy 

Puck2 wykazała, Ŝe: 

• liczba nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości  wynosiła 369, tj. więcej 

o 33 (obejmujących 45 działek o łącznej powierzchni 15,57 ha) niŜ według stanu przed 

weryfikacją, 

• liczba działek oddanych w wieczyste uŜytkowanie wynosiła 150, tj. o 15 działek 

(o łącznej powierzchni 3,4565 ha) więcej niŜ przed weryfikacją. 

 Nieprawidłowości w rejestrze prowadzonym w Urzędzie Gminy potwierdziło takŜe 

szczegółowe badanie dokumentacji dotyczącej 37 nieruchomości (obejmujących 112 działek). 

W wyniku analizy stwierdzono m.in.: 

• brak w rejestrze Gminy 16 działek, ujętych w ewidencji Starostwa w grupie 5, podgrupie 

5.2 obejmującej grunty gmin i związków międzygminnych przekazane w uŜytkowanie 

wieczyste osobom prawnym, 

• decyzje dotyczące przekształcenia prawa wieczystego uŜytkowania w prawo własności 

w stosunku do dwóch działek Wójt Gminy przesłał do Starostwa po terminie określonym 

w art. 23 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne3, tj. w trakcie 

kontroli NIK, odpowiednio po 6 i 2 latach od ich uprawomocnienia. Skutkowało to tym, iŜ 

w ewidencji prowadzonej przez Starostę nie dokonano aktualizacji. 

                                                 
2 Weryfikacja dokonana na podstawie zarządzenia nr 52/08 Wójta Gminy Puck z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie 
przeprowadzenia weryfikacji gruntów stanowiących własność Gminy Puck według wartości ustalonych 
w zarządzeniu Wójta Gminy Puck Nr 51/08 z dnia 14.07.2008 r. 
3 Dz.U. z 2005 r., Nr 240, poz. 2027 ze zm. 
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 2. Pan Wójt nie podjął rzetelnych działań w celu uregulowania stanu prawnego 

29 działek przejętych do gminnego zasobu nieruchomości, z tego 16 działek na podstawie 

ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym 

i ustawę o pracownikach samorządowych4 oraz 13 działek na podstawie ustawy z dnia 

13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 

publiczną5. W odniesieniu do tych działek do dnia zakończenia kontroli nie zostało 

zakończone postępowanie przed Wojewodą Pomorskim o wydanie decyzji potwierdzających 

prawo własności Gminy, gdyŜ nie skompletowano materiału dowodowego dokumentującego 

spełnienie ustawowych przesłanek nabycia przez Gminę prawa własności z mocy prawa. 

W ocenie NIK, czas na wykonanie powyŜszych czynności był wystarczający dla 

uregulowania stanu prawnego ww. działek. 

W stosunku do sześciu innych działek Pan Wójt nie dysponuje dokumentacją i nie podjął 

działań w celu wyjaśnienia stanu prawnego tych działek. W odniesieniu do trzech spośród 

ww. sześciu działek zarówno w rejestrze Gminy jak i w ewidencji Starostwa brak było 

informacji o numerze księgi wieczystej. Pozostałe trzy działki ujęte w rejestrze Gminy jako 

zasób nieruchomości Gminy Puck, w ewidencji Starostwa wg stanu na 18 lipca 2008 r. 

wykazane były jako mienie Skarbu Państwa.  

 Pan Wójt nie przedkładał Wojewodzie Pomorskiemu miesięcznych sprawozdań 

z wykonania obowiązku ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości 

jednostki samorządu terytorialnego, tj. nie wykonał obowiązku wynikającego z art. 4 ust. 1 

ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego6. 

 3. W toku kontroli NIK ustalono, Ŝe w bilansie sytuacja majątkowa Gminy Puck 

została przedstawiona niezgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości7. W bilansie zbiorczym wg stanu na 31 grudnia 2007 r., podpisanym przez 

Skarbnika Gminy i Wójta Gminy, wykazana wartość gruntów wynosiła 228,9 tys. zł (z tego 

wartość 226,7 tys. zł wg bilansu jednostkowego Urzędu Gminy i 2,2 tys. zł wg bilansu 

jednostkowego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Pucku), tj. o 14.215,1 tys. zł 

mniej niŜ wartość gruntów wykazana w Informacji o stanie mienia komunalnego (wg stanu na 

31 października 2007 r.). Przyczyną było m.in. nieprawidłowe przeprowadzenie 

                                                 
4 Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zm., na podstawie  art. 5 ust. 1 i ust. 3 
5 Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm., na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy 
6 Dz.U. Nr 191, poz. 1365 ze zm. 
7 Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm. 
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inwentaryzacji w 2004 r.8. Inwentaryzacja miała zostać przeprowadzona metodą spisu 

z natury, a została dokonana poprzez przepisanie do arkuszy z spisu z natury danych z księgi 

ewidencyjnej środków trwałych. Spisem objęte zostały 23 działki (bez wskazania ich 

powierzchni) o wartości 226,8 tys. zł, tj. tylko te, które ujęte były w ewidencji księgowej. 

Dane te róŜniły się od danych wykazanych w Informacji o stanie mienia komunalnego 

(wg stanu na 31 października 2004 r.). W Informacji tej wskazano, Ŝe wartość gruntów 

o powierzchni 595,89 ha stanowiących gminny zasób nieruchomości wynosiła 

18.846,8 tys. zł. Natomiast Pani Magdalena Wanserska - Skarbnik Gminy, po 

przeprowadzeniu inwentaryzacji ustaliła, Ŝe nie wystąpiły róŜnice inwentaryzacyjne. 

 NIK pozytywnie ocenia podjęte przez Pana Wójta, w trakcie kontroli NIK, działania 

w celu ustalenia stanu faktycznego nieruchomości stanowiących własność Gminy Puck 

polegające na przeprowadzeniu weryfikacji zasobów gruntów. 

 4. Wspólnoty gruntowe na terenie Gminy Puck, zgodnie z ewidencją gruntów 

i budynków prowadzoną w Starostwie, obejmowały powierzchnię 2,5850 ha. Wójt Gminy nie 

posiadał wykazu nieruchomości naleŜących do wspólnot gruntowych, wykazu osób 

uprawnionych do udziału w tych wspólnotach jak równieŜ wykazu obszarów gospodarstw 

przez nich posiadanych i wielkości udziałów we wspólnocie. Przedmiotowych wykazów nie 

było równieŜ w Starostwie. Wójt Gminy nie miał Ŝadnej wiedzy z zakresu funkcjonowania 

wspólnot gruntowych na terenie Gminy Puck. W ocenie NIK, powyŜszy stan uniemoŜliwia 

sprawowanie przez Pana Wójta nadzoru nad spółkami zarządzającymi wspólnotami 

gruntowymi, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu 

wspólnot gruntowych9. 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnioskuje o: 

1) zapewnienie rzetelności i kompletności danych w prowadzonym rejestrze gruntów, 

w tym kontynuowanie działań w celu ustalenia faktycznego stanu nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Puck oraz podjęcie skutecznych działań w celu ustalenia 

i wyjaśnienia stanu prawnego nieruchomości stanowiących gminny zasób, 

2) terminowe zgłaszanie Staroście wszelkich zmian danych objętych ewidencją gruntów 

i budynków, 

3) sporządzanie i przedkładanie Wojewodzie Pomorskiemu miesięcznych sprawozdań 

z wykonania obowiązku składania wniosków o ujawnianie praw własności 

nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego, 
                                                 
8 Ostatnia inwentaryzacja przeprowadzona w Urzędzie Gminy Puck 
9 Dz.U. Nr 28, poz. 169 ze zm. 
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4) przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji nieruchomości zgodnie z przepisami 

ustawy o rachunkowości w celu przedstawienia w bilansie rzetelnych danych w zakresie 

sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, 

5) podjecie działań w celu ustalenia i skompletowania dokumentacji dotyczącej wspólnot 

gruntowych. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej, na podstawie art. 62 

ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Wójta, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania 

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

przyczynach niepodjęcia takich działań. 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Wójtowi prawo zgłoszenia na 

piśmie do Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej NajwyŜszej Izby Kontroli 

umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

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

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

właściwej komisji NIK. 

 


