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                                                                               Bydgoszcz, dnia  15  października 2008 r. 

                                                                                            
         NajwyŜsza Izba Kontroli                                             
        Delegatura w Bydgoszczy 
             Wały Jagiellońskie 12 
           85-950 BYDGOSZCZ 
                (052) 339-06-10   
                (052) 339-06-60 
 
 
P/08/001 
LBY - 41007- 6/08 
 
 

 Pan 
   Jacek Czerwiński 

Wójt Gminy Gostycyn  
   

 
 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

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

zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli, przeprowadziła w III kwartale 2008 r. 

w Urzędzie Gminy Gostycyn, zwanym dalej „Urzędem”, kontrolę w zakresie aktualizacji 

stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez Wójta Gminy Gostycyn, gospodarującego 

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

2007 r. do 25 września 2008 r. W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w 

protokole kontroli podpisanym 8 października 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie 

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

 NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działania Wójta Gminy Gostycyn w 

kontrolowanym zakresie. Formułując powyŜszą ocenę, NIK stwierdziła nieprawidłową 

realizację zadań objętych kontrolą polegających na: 

                                                           
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, 
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1) braku przeprowadzenia przez okres dłuŜszy niŜ 10 lat (w tym równieŜ na dzień 31 grudnia 

2007 r.) inwentaryzacji gruntów, pomimo obowiązku wynikającego z art. 26 ust. 1 pkt. 3 i 

ust. 3 pkt. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości2 oraz z § 2 ust. 8 pkt. 1 

Instrukcji Inwentaryzacyjnej3, zwanej dalej „Instrukcją”, dotyczącego przeprowadzania 

inwentaryzacji gruntów na ostatni dzień kaŜdego roku obrotowego (wg przywołanej 

ustawy – raz na 4 lata) drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi 

dokumentami. W zakresach czynności 4 osób z działu finansowo-księgowego nie 

przypisano obowiązków dotyczących przeprowadzania inwentaryzacji gruntów, pomimo 

zapisu w § 5 Instrukcji, iŜ inwentaryzację aktywów poprzez porównanie danych ksiąg 

rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikację realnej wartości składników 

majątku nie objętych spisem z natury lub uzgodnieniem, dokonują pracownicy działu 

finansowo-księgowego, zgodnie z zakresem czynności; 

2) prowadzeniu ewidencji nieruchomości Gminy Gostycyn, zwanej dalej „Gminą”, w sposób 

niezgodny z zasadami określonymi w art. 23 ust. 1 c w zw. z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami4, obowiązującymi od 22 listopada 2007 r. 

Ewidencja prowadzona w Urzędzie nie zawierała:  

a) powierzchni gruntu odrębnie dla kaŜdej działki – dla 407 działek stanowiących drogi 

(100%) o powierzchni ogółem 138,2091 ha (podawano wielkość działek łącznie dla 

danego obrębu geodezyjnego), 

b) oznaczenia nieruchomości według księgi wieczystej – dla 188 działek nie 

stanowiących dróg (100%) o powierzchni 87,4130 ha,  

c) wskazania daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania wieczystego 

nieruchomości Gminy oddanych w uŜytkowanie wieczyste – dla 7 działek (100%) o 

powierzchni 2,5768 ha lub daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego 

zarządu – dla 1 działki (100%) o powierzchni 0,2118 ha, 

d) wskazania dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Gminę praw do 

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

                                                           
2 Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm., 
3 stanowiącej załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Gostycyn nr 11 z 19 grudnia 2002 r. w sprawie 
ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości, 
4 Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm., 
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w planie miejscowym (w przypadku braku planu – w studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy), informacji o zgłoszonych 

roszczeniach do nieruchomości oraz informacji o toczących się postępowaniach 

administracyjnych i sądowych; 

3) nierzetelnym prowadzeniu ewidencji nieruchomości i sporządzaniu wykazów dotyczących 

gruntów, wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy, i tak wg stanu na dzień         

1 sierpnia 2008 r.:  

a) dla 10,2% wszystkich działek ewidencyjnych (61 z 598) o powierzchni 20,8683 ha 

(9,3% z 224,0767 ha) przez okres 2 miesięcy (od 1 czerwca do 1 sierpnia 2008 r.) nie 

uwzględniono w ewidencji wydzielenia nowego obrębu geodezyjnego,  

b) dla 57,1% działek gruntowych oddanych w uŜytkowanie wieczyste (4 z 7) o 

powierzchni 0,4055 ha (15,7% z 2,5768 ha) błędnie określono w ewidencji 

uŜytkowników wieczystych, 

c) dla 53,2% działek gruntowych objętych badaniem szczegółowym (208 z 391) o 

powierzchni 80,8201 ha (53,0% z 151,7767 ha), stanowiących 34,8% liczby 

wszystkich działek ewidencyjnych i 36,1% ich powierzchni, w ewidencji wykazano 

dane niezgodne z dokumentami źródłowymi, w tym: 

− w przypadku 31 działek (odpowiednio 7,9% badanych i 5,2% z całej ewidencji) o 

powierzchni 7,3916 ha (4,8% i 3,3%) błędnie określono powierzchnię, pominięto 

działki będące w posiadaniu Gminy oraz ujęto działki będące własnością innych 

podmiotów lub osób fizycznych, 

− w przypadku 181 działek (46,3% i 30,3%) o powierzchni 75,4922 ha (49,7% i 33,7%) 

błędnie określono numery działek, nie podano lub błędnie podano numery ksiąg 

wieczystych; 

4) nierzetelnym wykazaniu w sprawozdaniu finansowym za 2007 r. wartości gruntów w 

wysokości 993.683,32 zł, tj. w kwocie wyŜszej o 5.715,98 zł od naleŜnej, w tym 

zawyŜono ją o 11.263,70 zł i zaniŜono o 5.547,72 zł. Spowodowane zostało to błędami w 

określeniu powierzchni działek;  
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5) niewłaściwym realizowaniu obowiązku wynikającego z art. 4 ust. 1 ustawy z 7 września 

2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu 

Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego5, zwanej dalej „ustawą z dnia 7 

września 2007 r.”, i tak: pierwsze sprawozdanie dotyczące składania do sądu wniosków, o 

których mowa w art. 2 ww. ustawy złoŜono z jednomiesięcznym opóźnieniem, tj.  w dniu 

18 stycznia 2008 r.; 

6) niepodjęciu działań dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości, 

stanowiących 15 z 598 działek ewidencyjnych (2,5%) o łącznej powierzchni 2,4098 ha z 

224,0767 ha (1,1%), w tym nie złoŜenie do właściwego sądu rejonowego Ŝadnych 

wniosków o ujawnienie praw własności Gminy, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z 

dnia 7 września 2007 r., która obowiązuje od dnia 19 listopada 2007 r.;  

7) braku wykupu działki o powierzchni 0,2600 ha, stanowiącej drogę gminną, będącą wg 

stanu na dzień 1 sierpnia 2008 r. własnością osoby prywatnej. Według średniej ceny z 

dwóch transakcji mających miejsce (w latach 2006-2007) na terenie Gminy dla gruntów 

stanowiących drogi, wartość tej działki wynosiła 4,6 tys. zł. 

NajwyŜsza Izba Kontroli zwraca uwagę na niezgodne ze stanem faktycznym zapisy w 

5 księgach wieczystych (KW nr 27160, 27083, 25855, 4015, 2787) dotyczące: ujęcia 3 

działek, dla których właścicielem była osoba prywatna, wskazania błędnych numerów 8 

działek, zawyŜenia powierzchni dla całej księgi w 3 przypadkach (łącznie o 5,6491 ha).  

 

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

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji gruntów gminnych. 

2. Podjęcie działań zapewniających zgodność treści zakresów czynności pracowników działu 

finansowo-księgowego z zapisem w § 5 Instrukcji. 

3. Zaprowadzenie rzetelnej ewidencji nieruchomości gminnych, zgodnie z wymogami art. 23 

ust. 1c ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

                                                           
5 Dz. U. Nr 191, poz. 1365 ze zm., 
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4. Podjęcie działań w celu uregulowania stanu faktycznego i prawnego 15 działek, 

znajdujących się w zasobie Gminy oraz działki stanowiącej drogę gminną. 

5. Podjęcie działań w celu sprostowania treści ksiąg wieczystych. 

 

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

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana, w terminie 30 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 

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. 

 

Rozdzielnik: 

1) Adresat, 
2) NIK Departament Administracji Publicznej, 
3) a/a. 

 

 

 


