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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 Miejskim 

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

gminnych w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 2 grudnia 2008 r. 

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

podpisanym w dniu 2 grudnia 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. 

 Pan Burmistrz podjął czynności zmierzające do uregulowania stanu prawnego tylko 

pięciu działek o łącznej powierzchni 13,200 ha, spośród 126 działek o ogólnej powierzchni 

109,3037 ha, które nie posiadały uregulowanego stanu prawnego. 
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 PowyŜsze czynności dotyczyły trzech działek o pow. 0,7900, odnośnie których 

zwrócono się 16 października 2008 r. do Sądu Rejonowego w Końskich o wykonanie odpisu 

z księgi wieczystej, a 29 października 2008 r. − do starosty powiatu koneckiego o wykonanie 

wypisów i odbitek z mapy ewidencji gruntów. Ponadto 11 sierpnia 2004 r. złoŜono wniosek 

do starosty o podjęcie działań celem załoŜenia księgi wieczystej dla dwóch działek Skarbu 

Państwa o pow. 12,4100 ha, tak by w dalszej kolejności doprowadzić do komunalizacji tych 

działek na rzecz Gminy. Pomimo Ŝe od czasu złoŜenia tego wniosku minęło juŜ cztery lata, 

Pan Burmistrz nie podjął Ŝadnej interwencji w celu załatwienia tej sprawy. 

 NIK nie podziela stanowiska Pana Burmistrza wyraŜonego w złoŜonym wyjaśnieniu, 

iŜ: podejmowanie równolegle czynności dla uregulowania stanu prawnego wszystkich działek 

wymagałoby, co najmniej kilkukrotnego zwiększenia stanu zatrudnienia wydziału 

merytorycznego, co byłoby niecelowe.  

 Zgodnie z 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.) do zadań 

burmistrza w zakresie gospodarowania nieruchomościami naleŜy m.in. podejmowanie 

czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności 

nieruchomości i składanie wniosków o załoŜenie księgi wieczystej oraz o wpis w księdze 

wieczystej. 

 Zaniechania w zakresie regulowania stanu prawnego nieruchomości gminnych 

spowodowały, Ŝe do 4 listopada 2008 r. Pan Burmistrz złoŜył w Sądzie Rejonowym 

w  Końskich jedynie pięć wniosków o ujawnienie 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.). 

2. NIK negatywnie ocenia nieprzekazanie przez Pana Burmistrza wojewodzie 

świętokrzyskiemu miesięcznych sprawozdań za grudzień 2007 r. oraz maj i czerwiec 2008 r., 

z wykonania obowiązku złoŜenia we właściwych sądach rejonowych wniosków o ujawnienie 

w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości gminnych. Natomiast sprawozdanie 

za styczeń 2008 r. przekazano z 14-dniowym opóźnieniem. Obowiązek sporządzania takich 

sprawozdań oraz terminy ich przekazywania wojewodzie wynikają z art. 4 ust. 1 ww. ustawy 

o  ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz 

jednostek samorządu terytorialnego. 
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3. NIK nie wnosi uwag do sposobu prowadzenia ewidencji nieruchomości gminnych. 

Urząd wykorzystywał do tego celu program komputerowy Mienie 2, który pozwalał na 

ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. 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 powiatu koneckiego. 

Na  31  października 2008 r. powierzchnia gruntów gminnych ogółem była o 41,3014 ha 

(11,4%) mniejsza, niŜ wynikająca z ewidencji starosty, a liczba działek mniejsza 

o  334  (24,4%). W przypadku gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, Urząd 

zaewidencjonował mniejszą o 26,7586 ha powierzchnię tych gruntów od wynikającej 

z  ewidencji starosty. 

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

bieŜących uzgodnień i współpracy pomiędzy Panem Burmistrzem, a starostą powiatu 

koneckiego. W złoŜonym wyjaśnieniu Pan Burmistrz określił przyczyny, które wpływają na 

stwierdzone rozbieŜności w ewidencjach, wskazując na nieprawidłowości w geodezyjnej 

ewidencji gruntów i budynków starostwa powiatowego. JednakŜe, w ocenie NIK, Pan 

Burmistrz nie podejmował skutecznych działań w celu wyeliminowania stanu niezgodności. 

5. NIK negatywnie ocenia sposób przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów gminnych 

według stanu na 31 grudnia 2007 r. 

 Inwentaryzacja gruntów nie została odpowiednio udokumentowana, w wyniku czego 

nie było moŜliwe m.in. stwierdzenie, czy przeprowadzono ją w drodze porównania danych 

ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami źródłowymi, tj. zgodnie z art. 26 ust. 1 

pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze 

zm.). W dokumentacji z inwentaryzacji wykazano tylko ogólną wartość gruntów w łącznej 

kwocie 3.782.798,22 zł. Brak odpowiedniego udokumentowania przeprowadzenia 

inwentaryzacji oznacza, Ŝe naruszone zostały – art. 27 ust. 1 ustawy  o rachunkowości oraz 

postanowienia instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarządzeniem Burmistrza Miasta  

i Gminy Stąporków nr 25/99 z dnia 22 września 1999 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.). 
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 Odpowiedzialność za niezgodne z przepisami ustawy o rachunkowości 

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

Ponadto odpowiedzialność ponosi Paweł Kleczkowski, przewodniczący komisji 

inwentaryzacyjnej.  

 Pan Burmistrz nie wywiązał się równieŜ z obowiązku, wynikającego z art. 17a ust. 1 

i  2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. − Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie 

terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (DzU nr 32, poz. 191 ze zm.), 

przekazania wojewodzie świętokrzyskiemu w terminie do 31 grudnia 2005 r., spisów 

inwentaryzacyjnych nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością Gminy. Spisy 

inwentaryzacyjne ww. nieruchomości przekazano dopiero po pisemnej interwencji wojewody 

w połowie lutego 2006  r. 

6. Spośród istniejących na terenie miasta i gminy Stąporków 22 wspólnot gruntowych, 

Burmistrz Miasta i Gminy jedynie w odniesieniu do czterech 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 gruntów. 

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

geodezyjną ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę powiatu 

koneckiego, a ewidencją prowadzoną przez Pana Burmistrza. 

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 

i  wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub 

przyczynach niepodjęcia takich działań. 
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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. 

 
 
 
 

 


