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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.1, NajwyŜsza Izba Kontroli 

Delegatura w Białymstoku skontrolowała w Urzędzie Gminy w Kolnie („Urzędzie”) 

aktualizację - po 1 stycznia 2007 r. - stanu faktycznego i prawnego nieruchomości 

stanowiących gminny zasób nieruchomości oraz mienie gminne. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokóle podpisanym 

15 grudnia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje 

niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie, mimo uchybień, ocenia ewidencjonowanie 

nieruchomości gminnych i realizację ustawowych obowiązków wobec wspólnot gruntowych, 

zaś negatywnie stan ewidencji księgowej gruntów gminnych.  

1. Według ewidencji nieruchomości gminnych, na koniec 2007 r. Gmina Kolno posiadała 

1.548 działek o pow. 554,79 ha. Ewidencja ta: 

− nie została dostosowana do obowiązującego od 22 października 2007 r. art. 23 ust. 1c 

(w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 25 ust. 1 i 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.2 

Nie obejmowała elementów określonych w pkt 3-4 i 6-7 tego przepisu, w tym 

wskazania: dokumentu potwierdzającego posiadanie praw do nieruchomości 

(w przypadku braku księgi wieczystej), przeznaczenia nieruchomości w planie 

                                                 
1 o NajwyŜszej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK” 
2 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) 
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miejscowym, informacji o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości oraz 

o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych,  

− na 31 lipca 2008 r. wykazywała o 2,97 ha większą powierzchnię gruntów gminnych 

niŜ ewidencja Starostwa Powiatowego w Kolnie (zwanego dalej „Starostwem”). 

RóŜnica te wynikała m.in. z nieujęcia przez Urząd 2 działek o pow. 0,0820 ha, 

zawyŜenia o 0,09 ha powierzchni 2 działek, dwukrotnego ujęcia 4 działek o pow. 

1,05 ha oddanych w uŜytkowanie wieczyste oraz zaniŜenia przez Starostwo o 1,19 ha 

powierzchni 2 działek.  

W Urzędzie, w okresie objętym kontrolą i do jej zakończenia: 

− poddano analizie, lecz nie podjęto działań zmierzających do uzyskania dokumentów 

pozwalających na uregulowanie stanu prawnego 7 działek o pow. 0,94 ha (0,17 % 

łącznej powierzchni nieruchomości gminnych) z wykazu nieruchomości otrzymanego 

ze Starostwa 2 czerwca 2008 r., na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 

2007 r.3, 

− 6 lutego 2007 r. złoŜono wniosek o załoŜenie księgi wieczystej dla 2 działek o pow. 

0,11 ha skomunalizowanych 21 listopada 2006 r., ale w przypadku 3 działek 

o pow.1,17 ha (w tym tychŜe dwóch) nie wystąpiono o zmianę nieaktualnych od 1992 

roku wpisów, Ŝe ich właścicielem jest „Gmina i Miasto Kolno”, 

− na bieŜąco, zgodnie z art. 22 ust. 2 oraz art. 23 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 4, 

przekazano Starostwu dokumenty dotyczące zmian w stanie 35 analizowanych przez 

NIK - pod tym kątem - nieruchomości gminnych (201 działek o pow. 77,61 ha). 

2. Nieregularnie (bo tylko w styczniu, czerwcu i październiku 2008 roku) przekazywano 

Wojewodzie Podlaskiemu sprawozdania dotyczące ujawnienia prawa własności 

nieruchomości gminy, naruszając obowiązek - wynikający (od grudnia 2007 r.) z art. 4 

ust. 1 w zw. z art. 2 ust.3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. – comiesięcznego ich 

składania.  

3. NIK negatywnie ocenia stan ewidencji księgowej w zakresie gruntów stanowiących 

własność gminy. Przy wymogu prowadzenia ksiąg rachunkowych rzetelnie, bezbłędnie, 

sprawdzalnie i na bieŜąco (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.5), w ewidencji 

tej: 

                                                 
3 o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek 

samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 191, poz. 1365 ze zm.), zwanej dalej „ustawą z 7 września 2007 r.” 
4 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) 
5 o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) zwanej dalej „ustawą z 29 września 1994 r.” 
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− na 31 grudnia 2007 r. ujęto grunty jedną kwotą (424,2 tys. zł), bez wykazania 

poszczególnych działek i ich wartości. Według przepisów załącznika nr 2, część II 

ust.1 pkt 2 ppkt 1 (w zakresie ewidencji szczegółowej konta 011) rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r.6, ewidencję księgową naleŜy prowadzić 

w sposób umoŜliwiający określenie wartości początkowej poszczególnych 

nieruchomości, 

− od 1991 roku wartość gruntów nie była aktualizowana i wynikała z kart 

inwentaryzacyjnych załączonych do decyzji komunalizacyjnych, 

− nie wykazano kilku zmian stanu gruntów gminnych (np. nabycia przez Gminę w 2006 

roku 5 działek o pow. 0,2563 ha i wartości 12.396 zł w Glinkach oraz w 2007 roku 

działki o pow. 0,0035 ha i wartości 500 zł w Borkowie), 

− błędy na koncie 011-0, w związku z brakiem wpisów w księgach rachunkowych, 

stwierdziła komisja przeprowadzająca w styczniu 2006 roku (z zachowaniem 

częstotliwości wymaganej art. 26 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r.7) 

ostatnią inwentaryzację gruntów gminnych. Ujawnione róŜnice zostały wyjaśnione 

i rozliczone, a inwentaryzację przeprowadzono drogą porównania danych ksiąg 

rachunkowych z odpowiednimi dokumentami, ale bez weryfikacji realnej wartości 

gruntów, wymaganej art. 26 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. 

4. Na terenie Gminy istniało 8 wspólnot gruntowych (o pow. 377,82 ha), utworzonych 

w latach 1963-1964 na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. 8 Urząd, korzystając 

z ewidencji gruntów i budynków Starostwa, w przypadku 5 wspólnot posiadał wiedzę 

o wchodzących w ich skład gruntach oraz osobach uprawnionych do udziału 

we wspólnotach i ich udziałach, a dla pozostałych 3 wspólnot wyłącznie o gruntach.  

W 2004 i 2008 roku zostały utworzone spółki do sprawowania zarządu nad 

2 wspólnotami gruntowymi, z tego jedna była spółką przymusową, utworzoną na 

podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z 29 czerwca 1963 r. Do zakończenia kontroli NIK nie 

tworzono takich spółek dla pozostałych 6 wspólnot, przy czym dla 3 dysponowano 

danymi o osobach uprawnionych do udziału i ich udziałach, dla 2 wspólnot dane w tym 

zakresie nie były aktualne (decyzje ustalające wykazy uprawnionych i ich udziałów 

pochodziły z 1972 roku i 1983 roku), a w przypadku jednej wspólnoty, przy braku danych 

                                                 
6  w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek 

samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020 
ze zm.) 

7  o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) 
8  o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. Nr 28, poz. 169 ze zm.) zwanej dalej „ustawą z 29 czerwca 

1963 r.” 
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o uprawnionych i ich udziałach, nie podjęto działań w celu sporządzenia projektów 

wykazów, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. 

Obu funkcjonującym spółkom nadano statuty, przy czym w statucie zatwierdzonym 

11 marca 2008 r. zawarto zapis (§ 25), Ŝe „zbycie, zamiana, jak równieŜ przeznaczenie na 

cele publiczne lub społeczne wspólnot gruntowych lub ich części oraz zaciąganie 

poŜyczek pienięŜnych przez spółkę moŜe nastąpić tylko za zgodą 90 % udziałowców 

wspólnoty”. Nie dodano, Ŝe czynności takie mogą być dokonane za zgodą właściwego 

wójta, o czym stanowi art. 26 ust. 1 ustawy z 29 czerwca 1963 r. i wzór statutu ustalony 

§ 1 zarządzenia Ministra Rolnictwa oraz Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 

29 kwietnia 1964 r. 9 

śadna z 2 spółek zarządzających wspólnotami gruntowymi nie przedłoŜyła do 

zatwierdzenia (wbrew wymogom art. 24 ust. 1 ustawy z 29 czerwca 1963 r.) planu 

zagospodarowania oraz regulaminu uŜytkowania gruntów i urządzeń spółki. Mimo 

obowiązku sprawowania nadzoru nad spółkami (art. 23 tej ustawy), nie egzekwowano od 

ich organów przedstawienia tych dokumentów. 

Przedstawiając powyŜszą oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1. Doprowadzenie do zgodności ewidencji nieruchomości gminnych ze stanem faktycznym. 

2. Dostosowanie ewidencji nieruchomości gminnych do wymogów obowiązującego od 

22 października 2007 r. art. 23 ust. 1c ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

3. Prowadzenie działań w celu uregulowania stanu prawnego gminnych nieruchomości 

gruntowych. 

4. Ujęcie w ewidencji księgowej wszystkich gruntów stanowiących własność gminy, 

dokonanie aktualizacji ich wartości. 

5. Przekazywanie Wojewodzie Podlaskiemu - zgodnie z art. 4 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 3 

ustawy z 7 września 2007 r. - miesięcznych sprawozdań z wykonania obowiązku 

składania wniosków o ujawnienie prawa własności nieruchomości gminy. 

6. Dostosowanie brzmienia § 25 statutu spółki przymusowej utworzonej w 2008 roku do 

zgodności z art. 26 ust. 1 ustawy z 29 czerwca 1963 r. 

7. Wypełnianie obowiązków w zakresie sporządzania projektów odpowiednich wykazów 

dotyczących wspólnot gruntowych, związanych z nadzorem nad spółkami zarządzającymi 

tymi wspólnotami i tworzeniem spółek przymusowych.  

 

                                                 
9 w sprawie ustalenia wzoru statutu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej (M.P. Nr 33, poz. 145) 
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NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Wójta w terminie 30 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 

i 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 prawo zgłoszenia na piśmie do 

dyrektora Delegatury NIK w Białymstoku 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, liczy się od dnia 

otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK. 

 

Dyrektor Delegatury 
NajwyŜszej Izby Kontroli 
z up. 

Barbara Chilińska 
 wicedyrektor 

 


