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WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE 
 

 Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o NajwyŜszej Izbie 

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

Kontroli Delegatura w Kielcach, przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miasta i Gminy 

w  Końskich (Urząd), w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości 

gminnych w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 10 października 2008 r. 

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

podpisanym w dniu 14 października 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 

ustawy o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność Pana Burmistrza w zakresie 

objętym kontrolą. 

1. NIK negatywnie ocenia działalność Pana Burmistrza w zakresie regulacji stanu 

prawnego nieruchomości gminnych. 

 W badanym okresie Pan Burmistrz podjął czynności zmierzające do uregulowania 

stanu prawnego tylko dwóch działek o łącznej powierzchni 0,1813 ha, spośród 204 działek 

o  ogólnej powierzchni 49,8368 ha, które nie posiadały uregulowanego stanu prawnego. 
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 NIK nie podziela stanowiska Pana Burmistrza wyraŜonego w złoŜonym wyjaśnieniu, 

iŜ: Regulowanie stanu prawnego tych działek nie było konieczne, gdyŜ do tej pory nie 

podejmowano Ŝadnych czynności związanych z ich zagospodarowaniem.  

 Stanowisko powyŜsze jest sprzeczne z zadaniami burmistrza w zakresie 

gospodarowania nieruchomościami, określonymi w art. 25 ust. 1 i 2 w zw. z art. 23 ust. 1 

pkt  8 i 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2004 r. 

nr  261, poz. 2603 ze zm.). Z przepisów tych wynika bowiem, Ŝe burmistrz m.in. podejmuje 

czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności 

nieruchomości i składa wnioski o załoŜenie księgi wieczystej oraz o wpis w księdze 

wieczystej. 

 Zaniechania w zakresie regulowania stanu prawnego nieruchomości gminnych 

spowodowały, Ŝe do 10 października 2008 r. Pan Burmistrz złoŜył w Sądzie Rejonowym 

w  Końskich jedynie trzy wnioski dotyczące ujawnienia w księgach wieczystych prawa 

własności nieruchomości, na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. 

o  ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz 

jednostek samorządu terytorialnego (DzU nr 191, poz. 1365 ze zm.). 

 NIK negatywnie ocenia nieprzekazanie przez Pana Burmistrza wojewodzie 

świętokrzyskiemu miesięcznych sprawozdań za grudzień 2007 r. i styczeń 2008 r. 

z  wykonania obowiązku złoŜenia we właściwych sądach rejonowych wniosków o ujawnienie 

w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości gminnych. Obowiązek złoŜenia 

takich sprawozdań wynika z art. 4 ust. 1 ww. ustawy. 

2. Burmistrz Miasta i Gminy niestarannie prowadził ewidencję nieruchomości 

stanowiących gminny zasób nieruchomości oraz nieruchomości oddanych w uŜytkowanie 

wieczyste. Ewidencja nieruchomości zlokalizowanych na terenie wiejskim Gminy 

prowadzona ręcznie w formie kart, zawierała skreślenia i adnotacje, które powodowały, 

Ŝe  była ona nieprzejrzysta i mało czytelna. Natomiast ewidencja nieruchomości 

zlokalizowanych na terenie miejskim Gminy prowadzona przy wykorzystaniu programu 

komputerowego „Open Office” nie pozwalała na prezentowanie danych na wybrany dzień. 

 Analiza losowo wybranej dokumentacji, dotyczącej 50 nieruchomości gruntowych 

wykazała, Ŝe w trzech przypadkach dane zawarte w ewidencji dotyczące numerów księgi 

wieczystej, były niezgodne z dokumentami źródłowymi i wynikały z błędnego zapisu, 

dokonanego przez pracownika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami. 
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3. Stwierdzono rozbieŜności w zakresie liczby i powierzchni nieruchomości, pomiędzy 

danymi znajdującymi się w posiadaniu Urzędu, a danymi wynikającymi z geodezyjnej 

ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez starostę koneckiego. Na 1 września 

2008  r. powierzchnia gruntów gminnych ogółem była o 99,8622 ha (12,7%) mniejsza, niŜ 

wynikająca z ewidencji starosty, a liczba działek mniejsza o 372 (15,0%). W przypadku 

gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, Urząd zaewidencjonował tych gruntów 

o  215,9449 ha mniej niŜ wynika to z ewidencji starosty. 

 RóŜnice pomiędzy ww. ewidencjami nieruchomości, uniemoŜliwiają właściwe 

wykorzystywanie przez Pana Burmistrza bazy danych geodezyjnej ewidencji gruntów 

i  budynków, między innymi w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości, sporządzania 

sprawozdań statystycznych SG-01 „Statystyka Gminy”, prawidłowego przygotowania 

i  realizacji inwestycji gminnych, prowadzenia komunalizacji, pozyskania bieŜących 

informacji o nieruchomościach, w tym dotyczących powierzchni i numerów działek. 

 Zdaniem NIK, róŜnice w powierzchni gruntów i liczbie działek wynikały z braku 

bieŜących uzgodnień i współpracy pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy, a starostą powiatu 

koneckiego. Burmistrz Miasta i Gminy posiadał dostęp do bazy danych geodezyjnej 

ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez starostę koneckiego, w zakresie 

dotyczącym wypisów z rejestru gruntów oraz otrzymywał od starosty zbiorcze zestawienia 

danych objętych ewidencją gruntów i budynków.  

4. NIK negatywnie ocenia sposób przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych 

o  znacznie utrudnionym dostępie oraz gruntów gminnych według stanu na 31 grudnia 2007 r. 

 Inwentaryzacji powyŜszych środków trwałych nie przeprowadzono drogą porównania 

danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami źródłowymi. Czynności 

inwentaryzacyjne ograniczono do wykazania ogólnych wartości środków trwałych (na 

podstawie danych uzyskanych z Wydziału Finansowego Urzędu) w łącznej kwocie 

76.045.798,41 zł. 

 Przeprowadzenie czynności inwentaryzacyjnych w powyŜszy sposób, uniemoŜliwiło 

porównanie i ustalenie ewentualnych róŜnic pomiędzy analityczną ewidencją księgową 

środków trwałych, a stanem faktycznym wynikającym z posiadanych dokumentów oraz 

dokonanie weryfikacji realnej wartości tych składników.  

 Ponadto w dokumentacji inwentaryzacyjnej, zespół inwentaryzacyjny nie wypełnił 

kolumny i odpowiednich wierszy dotyczących „jednostki miary” i „ilości stwierdzonej” oraz 

nie odnotował daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia badań.  



 4 

 Przeprowadzenie inwentaryzacji w powyŜszy sposób było niezgodne z art. 26 ust. 1 

pkt 3 ustawy o rachunkowości (DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz instrukcją 

inwetaryzacyjną, wprowadzoną zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy nr 6/2002 r. z dnia 

20 czerwca 2002 r.  

Przeprowadzenie inwentaryzacji niezgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, 

stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych, stosownie do art. 18 pkt 1 ustawy 

z  dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (DzU z 2005 r. nr 14, poz. 114 ze zm.). 

 Odpowiedzialność za niezgodne z przepisami ustawy o rachunkowości 

przeprowadzenie inwentaryzacji, na podstawie art. 4 ust. 5 tej ustawy, ponosi Pan Burmistrz. 

Ponadto odpowiedzialność ponoszą ElŜbieta Grabowska, przewodnicząca komisji 

inwentaryzacyjnej i Monika Bartodziej-Kwiecińska, przewodnicząca zespołu spisowego. 

5. Spośród istniejących na terenie miasta i gminy Końskie 21 wspólnot gruntowych, 

Burmistrz Miasta i Gminy jedynie w odniesieniu do dwóch wspólnot zrealizował obowiązek 

sporządzenia projektu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, 

wynikający z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot 

gruntowych (DzU nr 28, poz. 169 ze zm.). 

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

1. Podjęcie odpowiednich działań (organizacyjnych, finansowych) mających na celu 

uregulowanie stanu prawnego nieruchomości gminnych. 

2. Wyeliminowanie niezgodnego z przepisami ustawy o rachunkowości prowadzenia 

inwentaryzacji środków trwałych o znacznie utrudnionym dostępie oraz gruntów.  

3. Zapewnienie zgodności danych, w zakresie powierzchni i liczby działek, pomiędzy 

geodezyjną ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę koneckiego, 

a  ewidencją prowadzoną przez Burmistrza Miasta i Gminy. 

4. Sporządzenie projektów wykazów osób uprawnionych do udziału we wszystkich 

wspólnotach gruntowych istniejących na terenie Gminy i przekazanie ich staroście 

powiatu koneckiego.  

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

o  NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Burmistrza w terminie 14 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 
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i  wykonania 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 Burmistrzowi prawo zgłoszenia na 

piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach 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 wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 

uchwały właściwej komisji NIK. 


