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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 Miejskim w Stawiskach („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 negatywnie ocenia działalność Urzędu w zakresie regulowania 

stanu prawnego gminnych nieruchomości gruntowych i ich ewidencjonowania, natomiast 

pozytywnie, mimo nieprawidłowości, realizację ustawowych obowiązków wobec wspólnot 

gruntowych. 

1. Urząd prowadził ewidencję gruntów gminnych, w której na koniec lipca 2008 r. ujęto 

nieruchomości o pow. 386,21 ha, o uregulowanym stanie prawnym. Ewidencja ta była 

prowadzona z naruszeniem zasad legalności i rzetelności, bowiem: 

− 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, 

gdyŜ nie wskazywała: dokumentu potwierdzającego posiadanie praw do 

nieruchomości (w przypadku braku księgi wieczystej), przeznaczenia nieruchomości 

                                                 
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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w planie miejscowym, daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania 

wieczystego nieruchomości, informacji o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości 

oraz o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych,  

− wykazywała o 29,05 ha gruntów mniej niŜ ewidencja gruntów i budynków Starostwa 

Powiatowego w Kolnie (zwanego dalej „Starostwem”), w tym nie ujmowała 100 

działek (o pow. 19,25 ha) o nieuregulowanym stanie prawnym, z wykazów 

nieruchomości otrzymanych ze Starostwa 2 czerwca 2008 r. w związku z przepisami 

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r.3 W wykazach tych znajdowało się 

8 działek (o pow. 3,41 ha) wskazanych przez Wojewodę Podlaskiego jeszcze we 

wrześniu 2006 roku jako mogące podlegać komunalizacji na rzecz Gminy Stawiski, 

− w świetle analizy przez NIK 39 nieruchomości (78 działek) o łącznej pow. 49,18 ha: 

• w ewidencji nie ujęto nabytej w 1993 roku nieruchomości o pow. 0,45 ha i nie 

uwzględniono podziału działki w Budach Stawiskich oraz zmiany (decyzją 

Starosty Kolneńskiego z 12 września 2000 r.) jej powierzchni z 1,1700 ha na 

1,1567 ha, 

• wykazano nieprawidłowe powierzchnie nieruchomości w Stawiskach (zaniŜono 

o 0,013 ha powierzchnię 1 z 14 działek, a zawyŜono o 0,6462 ha powierzchnię 

3 innych działek) i nieruchomości w Borzykowie (nie uwzględniono zmiany pow. 

z 1,0800 ha na 1,1109 ha dokonanej decyzją Starosty z 24 kwietnia 2008 r.), 

• dokumentacja 4 nieruchomości nie zawierała potwierdzenia ich nabycia (aktów 

notarialnych), które znajdowały się w Starostwie. 

2. Do rozpoczęcia kontroli NIK nie realizowano przepisów art. 4 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 3 

ustawy z 7 września 2007 r., stanowiących o obowiązku przesyłania (od grudnia 

2007 roku) Wojewodzie Podlaskiemu sprawozdań o ujawnianiu w księgach wieczystych 

prawa własności nieruchomości gminy. W sprawozdaniach za październik i listopad 

2008 roku odniesiono się zaś do nieruchomości Skarbu Państwa, zamiast do 

nieruchomości Gminy. 

3. Nie zadbano o prawidłowy stan ewidencji księgowej w zakresie gruntów gminnych. 

Przy wymogu prowadzenia ksiąg rachunkowych rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na 

bieŜąco (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.4), w ewidencji tej, wykonując 

zalecenia RIO, pod datą 28 maja 2007 r. i do zakończenia niniejszej kontroli  

                                                 
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  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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− ujęto 125,27 ha gruntów gminnych (tj. 141 działek z terenu miasta i 138 działek 

z terenu pozamiejskiego, o łącznej wartości 6.671,0 tys. zł), bez wyodrębnienia 

wartości poszczególnych działek. 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.5, ewidencję księgową naleŜy prowadzić w sposób 

umoŜliwiający określenie wartości początkowej poszczególnych nieruchomości, 

− pominięto 258,42 ha gruntów, tj. dróg na terenie pozamiejskim (699 działek), wartości 

6.460 tys. zł (ustalonej przez Urząd na 28 maja 2007 r.). 

   Ostatnią inwentaryzację środków trwałych Urzędu przeprowadzono w IV kwartale 

2005 roku (zachowując częstotliwość wymaganą przepisami art. 26 ust. 1 i 3 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r.), ale nie przestrzegając norm art. 26 ust. 1 pkt 3 tej ustawy 

(nie porównano danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami źródłowymi 

i nie dokonano weryfikacji realnej wartości nieruchomości). Przeprowadzenie lub 

rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości jest 

naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 

2004 r.6), lecz karalność tego czynu uległa juŜ przedawnieniu.  

4. W latach 1963-1964 na terenie Gminy zostały utworzone 3 wspólnoty gruntowe (o pow. 

116,09 ha), na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. 7. W okresie objętym kontrolą 

doprowadzono do zmiany zarządu i składu komisji rewizyjnej utworzonej w 1989 roku 

spółki zarządzającej 2 wspólnotami. Natomiast, nie podejmowano działań w celu: 

− zaktualizowania wykazów uprawnionych do udziału we wspólnotach i utworzenia 

spółki przymusowej (o której mowa w 25 ust. 1 tej ustawy) do sprawowania zarządu 

nad jedną z tych wspólnot. W świetle art. 8 ust. 2 ustawy z 29 czerwca 1963 r., do 

zadań burmistrza naleŜy sporządzenie projektów wykazu uprawnionych do udziału we 

wspólnocie oraz wykazów obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości 

przysługujących im udziałów,  

− uzyskania od spółki zarządzającej 2 wspólnotami gruntowymi - do zatwierdzenia - 

planu zagospodarowania oraz regulaminu uŜytkowania gruntów i urządzeń spółki, 

wymaganych postanowieniami art. 24 ust. 1 ustawy 29 czerwca 1963 r. W świetle 

art. 23 tej ustawy, burmistrz sprawuje nadzór nad działalnością takiej spółki. 
                                                 
5  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.) 

6 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 ze zm.) 
7 o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. Nr 28, poz. 169 ze zm.), zwanej dalej „ustawą z 29 czerwca 

1963 r.” 
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Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1. Doprowadzenie ewidencji nieruchomości gminnych do zgodności ze stanem faktycznym 

i wymogów obowiązującego od 22 października 2007 r. art. 23 ust. 1c ustawy 

o gospodarce nieruchomościami. 

2. Podjęcie działań w celu uregulowania stanu prawnego gminnych nieruchomości 

gruntowych.  

3. 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.  

4. Ujęcie w ewidencji księgowej wszystkich gruntów stanowiących własność Gminy. 

5. Wypełnianie obowiązków w zakresie sporządzania projektów odpowiednich wykazów 

dotyczących wspólnot gruntowych, związanych z nadzorem nad spółkami zarządzającymi 

tymi wspólnotami i  tworzeniem spółek przymusowych.  

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

ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Burmistrza 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 

 


