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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

 Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 

(Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701) zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli, 

przeprowadziła w III kwartale 2008 r. w Urzędzie Gminy w Skrwilnie, zwanym dalej 

„Urzędem”, kontrolę w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości 

przez Wójta Gminy, gospodarującego mieniem stanowiącym gminny zasób  nieruchomości i 

mienie gminne w okresie 1 stycznia 2007 r. do czasu zakończenia czynności kontrolnych. 

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

6 października 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, 

przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia działania Wójta 

Gminy  w kontrolowanym zakresie.  
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1. Formułując powyŜszą ocenę, NIK uwzględniła prawidłową realizację zadań objętych 

kontrolą polegających na: 

    - podjęciu działań na rzecz uregulowania stanu prawnego nieruchomości stanowiących 

gminny zasób. Na dzień 31.07.2008 r. wszystkie nieruchomości wchodzące w skład 

gminnego zasobu o łącznej powierzchni 43,1279 ha  miały uregulowany stan prawny, 

   - prowadzeniu ewidencji nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości  

zgodnie ze stanem faktycznym, co stwierdzono na podstawie dokumentów źródłowych na 

próbie danych dla 30 nieruchomości, 

    -  przeprowadzaniu inwentaryzacji nieruchomości stanowiących własność gminy Skrwilno,   

2. Jednocześnie NajwyŜsza Izba Kontroli wskazuje na nieprawidłowości polegające na: 

a)    nie składaniu Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu sprawozdań z wykonania obowiązku 

złoŜenia we właściwym sądzie rejonowym wniosków o ujawnienie w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości gminy, wraz z dokumentami stanowiącymi 

podstawę wpisu tego prawa, czym naruszono art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r.   

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 dnia 7 września 2007 r.” 

b)  nie przesyłaniu Staroście Rypińskiemu odpisów prawomocnych decyzji, z których 

wynikają zmiany w stanie nieruchomości, w tym decyzji: 

         -  o oddaniu nieruchomości gminy w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym,   

        - o przekształceniu prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących 

własność gminy w prawo własności osób fizycznych, 

        co  skutkowało tym, Ŝe dane dotyczące stanów prawnych nieruchomości zawarte                    

w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Rypinie 

nie były zgodne z danymi zawartymi w ewidencji gruntów prowadzonej w Urzędzie, a  

dane zawarte w zbiorczych zestawieniach sporządzonych przez Starostwo Powiatowe w 

Rypinie na koniec kolejnych lat badanego okresu o łącznych powierzchniach gruntów 

zaliczonych do poszczególnych podgrup rejestrowych 4 grupy rejestrowej (grunty gmin i 

związków międzygminnych z wyłączeniem gruntów przekazanych w uŜytkowanie 

wieczyste)  nie odpowiadały stanowi faktycznemu. 



 

 

3 

3 

        Nie przesyłanie Staroście Rypińskiemu odpisów prawomocnych decyzji, z których 

wynikają zmiany w stanie nieruchomości stanowiło naruszenie art. 23 ustawy z dnia 17 

maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r., Nr 240, poz. 2027 ze 

zm.) 

c) nie sporządzeniu  zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.                                   

o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169 ze zm.), zwanej dalej 

„ustawą z dnia 29 maja 1963 r.”,  projektu wykazu uprawnionych do udziału we 

wspólnocie gruntowej „Wspólnota Osada Warszawka” oraz wykazu obszarów 

gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we 

wspólnocie, co w konsekwencji doprowadziło do nie ustalenia tego wykazu w drodze 

decyzji  przez Starostę Rypińskiego oraz mogło mieć wpływ na nie utworzenie spółki do 

sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów 

wchodzących w skład wspólnoty. 

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

1. Składanie Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu sprawozdań, o których mowa w art.4 ust. 

1 ustawy z dnia 7 września 2007 r 

2. Przesyłanie Staroście Rypińskiemu odpisów prawomocnych decyzji, z których wynikają 

zmiany w stanie nieruchomości, w tym przesłanie Staroście odpisów wszystkich 

dotychczas wydanych takich decyzji.  

3. Podjęcie działań na rzecz sporządzenia projektu wykazu, o którym mowa w art. 8 

ust.2ustawy   z dnia 29 czerwca 1963 r. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Wójta, w terminie 21 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 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 
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Delegatury NIK w Bydgoszczy 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. 

 

 

 
 
 


