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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 przeprowadziła w Urzędzie Gminy w Miastkowie („Urzędzie”) 

kontrolę aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących gminny 

zasób nieruchomości oraz mienie Gminy Miastkowo po 1 stycznia 2007 r. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokóle podpisanym 

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

niniejsze wystąpienie pokontrolne.  

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia aktualizację stanu 

faktycznego i prawnego nieruchomości gminnych, zaś negatywnie stan ewidencji księgowej 

środków trwałych i realizacji ustawowych obowiązków wobec wspólnot gruntowych. 

1. Według ewidencji nieruchomości gminnych, na koniec 2007 r. i na 4 sierpnia 2008 r. 

Gmina Miastkowo („Gmina”) posiadała 686 działek o powierzchni 240,63 ha 

o uregulowanych stanie prawnym. Ewidencja ta była prowadzona z naruszeniem zasady 

legalności i rzetelności, gdyŜ: 

− dla Ŝadnej z tych działek nie zawierała niektórych danych określonych 

w obowiązującym od 22 października 2007 r. art. 23 ust. 1c w związku z art. 25 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.2, w tym: przeznaczenia nieruchomości w planie 

miejscowym, wskazania daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu 
                                                           
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.) 



uŜytkowania wieczystego nieruchomości lub daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej 

z tytułu trwałego zarządu nieruchomości, informacji o zgłoszonych roszczeniach 

do nieruchomości oraz informacji o toczących się postępowaniach administracyjnych 

i sądowych, 

− róŜniła się o 7,96 ha w stosunku do danych z informacji z 15 listopada 2007 r. o stanie 

mienia komunalnego (248,59 ha), stanowiącej załącznik do projektu uchwały 

budŜetowej na 2008 rok oraz o 12,26 ha w porównaniu do ewidencji gruntów 

i budynków Starostwa Powiatowego w ŁomŜy („Starostwa”). Urząd, po otrzymaniu 

17 lipca 2008 r. ze Starostwa wykazów nieruchomości, o których mowa w art.1 ust. 1 

ustawy z dnia 7 września 2007 r.3, bez zwłoki podjął działania zmierzające 

do wyjaśnienia zaistniałych  róŜnic. 

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

przekazał Starostwu odpisy wszystkich (4) podjętych w okresie objętym kontrolą 

decyzji, na mocy których zmieniał się stan zasobu nieruchomości gminnych.  

2. Negatywnie pod względem legalności i rzetelności naleŜy ocenić stan ewidencji 

księgowej środków trwałych i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości 

gruntowych. W świetle ustaleń kontroli NIK:    

− w ewidencji  księgowej grunty gminne ujmowano niezgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy 

z dnia 29 czerwca 1995 r.5 oraz załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 30 grudnia 1999 r.6 (w grupie 2 środków trwałych „Obiekty inŜynierii lądowej 

i wodnej”, zamiast w grupie 0 „Grunty”), 

− na 31 grudnia 2007 r. w ewidencji ujęte były nieruchomości gruntowe o pow. 21,55 ha 

i wartości 451,9 tys. zł, a 227,04 ha gruntów (róŜnica w odniesieniu do wielkość 

mienia komunalnego z informacji do projektu uchwały budŜetowej na 2008 rok) 

nie zostało wycenione i wprowadzone do tej ewidencji, co naruszało postanowienia 

art. 24 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r.7 w związku z § 2 pkt 5 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r.8 W latach 2005-2008 

                                                           
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 2005r. Nr 240, poz.2027 ze zm.) 
5  o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zm.) 
6  w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze. zm.) 
7 o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o rachunkowości” 
8 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.) 



najniŜsza cena za 1 m2 gruntu w obrocie zasobem gminnym wynosiła 1,99 zł, więc 

w ewidencji księgowej wartość gruntów została zaniŜona o ok. 4,5 mln zł, 

− inwentaryzację gruntów gminnych (nazwaną „spisem z natury”) przeprowadzono 

w 2004 roku poprzez spisanie działek, które były juŜ ujęte w ewidencji księgowej, tj. 

niezgodnie z przepisami art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości. Według tego 

przepisu, inwentaryzację gruntów przeprowadza się drogą porównania danych z ksiąg 

rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych 

składników. Przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny 

z przepisami ustawy o rachunkowości jest naruszeniem dyscypliny finansów 

publicznych (art. 18 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.9). Dokonanie inwentaryzacji 

w sposób niezgodny ze stanem rzeczywistym stanowiło równieŜ naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych w myśl obowiązującego do 1 lipca 2005 r. art.138 

ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia  26 listopada 1998 r.10, lecz karalność tego czynu uległa juŜ 

przedawnieniu.  

3. Do października 2008 roku Urząd nie przesyłał Wojewodzie Podlaskiemu miesięcznych 

sprawozdań, o których mowa art. 4 ust. 1 ustawy z 7 września 2007 r., o składanych 

do sądu rejonowego wnioskach o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości gminnych.  

4. W latach 1963-1974 na terenie Gminy zostało utworzonych 8 wspólnot gruntowych, 

na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.11 Urząd na bieŜąco otrzymywał 

ze Starostwa aktualizacje wypisów z ewidencji gruntów i budynków dotyczące 

uprawnionych do udziału we wspólnotach i przysługujących im udziałów, lecz 

nie podejmował działań w celu ustalenia stanu zagospodarowania gruntów wchodzących 

w skład wspólnot (naruszenie art. 25 ust. 2) i potrzeby utworzenia spółek 

przymusowych, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy (spółki takie powinny być 

tworzone, jeŜeli w terminie 3 miesięcy od dnia ustalenia wykazu uprawnionych 

nie zostanie przedstawiony do zatwierdzenia właściwemu wójtowi statut spółki). Według 

ustaleń kontroli przeprowadzonej przez NIK w Starostwie, w 1966 i 1967 roku zostały 

utworzone 2 spółki zarządzające wspólnotami gruntowymi z terenu Gminy. 

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

1. Ustalenie stanu faktycznego zasobu nieruchomości gruntowych Gminy. 
                                                           
 9 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 ze zm.);  
10 o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) 
11 o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169 ze zm.) zwanej dalej „ustawą z 29 czerwca 
    1963 r.”. 



2. Doprowadzenie do zgodności ewidencji nieruchomości gminnych ze stanem 

faktycznym. 

3. Dostosowanie ewidencji nieruchomości gminnych do wymogów obowiązującego od 

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

4. Dokonanie wyceny i ujęcie w ewidencji księgowej środków trwałych wszystkich 

nieruchomości gruntowych Gminy. 

5. Przeprowadzanie inwentaryzacji gruntów w sposób określony w art. 26 ust. 1 pkt. 3 

ustawy o rachunkowości. 

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

ustawy z 7 września 2007 r. - miesięcznych sprawozdań dotyczących wniosków 

o ujawnienie prawa własności nieruchomości Gminy. 

7. Podjęcie działań w celu ustalenia stanu zagospodarowania gruntów wchodzących 

w skład wspólnot i potrzeby utworzenia spółek przymusowych, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 ustawy z 29 czerwca 1963 r. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku, na podstawie art. 62 ust. 1 

ustawy o NIK, oczekuje od Pani Wójt, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania 

wniosków, bądź o podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosków lub przyczynach 

niepodjęcia takich działań. 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Pani 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 mowa wyŜej, liczy się 

od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej Komisji NIK. 

 

 
DYREKTOR DELEGATURY 
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