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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 Gminy w Piekoszowie 

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

w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 28 listopada 2008 r. 

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

podpisanym w dniu 28 listopada 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 

ustawy o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność Pana Wójta w zakresie 

objętym kontrolą. 

1. Pan Wójt, w badanym okresie, podjął czynności zmierzające do uregulowania stanu 

prawnego jedynie sześciu działek o łącznej powierzchni 2,3900 ha, spośród 196 działek 

o  ogólnej powierzchni 73,0649 ha, które nie posiadały uregulowanego stanu prawnego. 

 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 
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wójta 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 28 listopada 2008 r. Pan Wójt złoŜył w Sądzie Rejonowym w Kielcach 

tylko sześć wniosków dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości, na podstawie przepisów art. 2 ust. 3 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 Wójta wojewodzie 

świętokrzyskiemu miesięcznych sprawozdań za: grudzień 2007 r., styczeń, luty, kwiecień, 

czerwiec, lipiec, wrzesień i październik 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 o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości 

Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. 

3. Stwierdzono rozbieŜności w zakresie liczby i powierzchni nieruchomości, pomiędzy 

danymi wykazywanymi w ewidencji Urzędu, a danymi wynikającymi z geodezyjnej 

ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez starostę powiatu kieleckiego. Według 

stanu na 15 października 2008 r., wykazana w ewidencji Urzędu powierzchnia gruntów 

gminnych ogółem była o 20,9000 ha (15%) mniejsza, niŜ wynikająca z ewidencji starosty 

powiatu kieleckiego, a liczba działek mniejsza o 81 (21%). W przypadku gruntów 

zaliczonych do gminnego zasobu nieruchomości, Urząd zaewidencjonował o 34,1640 ha 

gruntów mniej niŜ wynika to z ewidencji starosty (47,7%). 

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

bieŜących uzgodnień i współpracy pomiędzy Wójtem Gminy, a starostą powiatu kieleckiego. 

Wójt posiadał dostęp do bazy danych geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków 

prowadzonej przez starostę, w zakresie dotyczącym wypisów z rejestru gruntów oraz 

otrzymywał zbiorcze zestawienia danych objętych ewidencją gruntów i budynków.  

O braku uzgodnień pomiędzy Wójtem Gminy i starostom powiatu kieleckiego 

świadczy równieŜ to, Ŝe w geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków starosty w podgrupie 

4.3 – pozostałe grunty spośród gruntów zaliczanych do 4 grupy wykazano na dzień 15 
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października 2008 r. − 157  działek o łącznej powierzchni 38,7457 ha jako posiadające 

uregulowany stan prawny i  mające załoŜone księgi wieczyste, natomiast w ewidencji  

prowadzonej w Urzędzie działki te wykazano jako nieposiadające uregulowanego stanu 

prawnego. W przypadku gdyby faktycznie ww. działki posiadały uregulowany stan prawny, 

powinny być wykazane w  geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków oraz w ewidencji 

Urzędu jako grunty naleŜące do gminnego zasobu nieruchomości. 

4. NIK negatywnie ocenia nieprzeprowadzenie, w ramach inwentaryzacji prowadzonej 

według stanu na 31 grudnia 2006 r., inwentaryzacji gruntów gminnych metodą porównania 

danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami źródłowymi.  

 Nieprzeprowadzenie inwentaryzacji gruntów uniemoŜliwiło ustalenie ewentualnych 

róŜnic pomiędzy analityczną ewidencją księgową, a stanem faktycznym wynikającym 

z  posiadanych dokumentów oraz ich wyjaśnienie i rozliczenie w księgach rachunkowych − 

art.  27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694 

ze  zm.).  

Odpowiedzialność za nieprzeprowadzenie inwentaryzacji gruntów gminnych ponosi 

Pan Wójt, na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości. 

Zaniechanie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów 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.). 

Brak inwentaryzacji gruntów spowodował równieŜ, Ŝe w ewidencji finansowo-

księgowej Urzędu nie ujęto wartości dziewięciu działek na łączną kwotę 427.208 zł, której nie 

wykazano równieŜ w bilansie na 31 grudnia 2007 r., przez co zarówno ewidencja jak i bilans 

zawierały nierzetelne dane. 

5. Spośród istniejących na terenie Gminy 11 wspólnot gruntowych, w przypadku 

czterech Wójt Gminy posiadał wykazy osób uprawnionych do udziału we wspólnocie. Wobec 

jednej wspólnoty gruntowej − „Lasek” we wsi Lesica − od 2006 r. Pan Wójt przygotowywał 

projekt wykazu uprawnionych do udziału w niej, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 

29  czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (DzU nr 28, poz. 169 ze zm.) 

oraz  uregulował stan prawny gruntów tej wspólnoty. Do zakończenia kontroli brak było 

ostatecznych rozstrzygnięć, z uwagi na wnoszone protesty do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Kielcach przez osoby uprawnione do udziału w tej wspólnocie. 
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 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. Przeprowadzenie inwentaryzacji gruntów, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.  

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

geodezyjną ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez starostę powiatu 

kieleckiego, a ewidencją prowadzoną przez Wójta Gminy Piekoszów. 

4. Sporządzenie projektów wykazów osób uprawnionych do udziału we wszystkich 

wspólnotach gruntowych istniejących na terenie Gminy i przekazanie ich staroście 

powiatu kieleckiego.  

5. Przestrzeganie obowiązku przekazywania wojewodzie świętokrzyskiemu miesięcznych 

sprawozdań z wykonania obowiązku złoŜenia we właściwych sądach rejonowych 

wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości 

gminnych. 

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

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Wójta 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. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Wójtowi 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


