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NAJWYśSZA IZBA KONTROLI  
DELEGATURA W LUBLINIE  

ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin, tel. 081 53 64 120,  fax  081 53 64 111 

Lublin, dnia 13 października 2008 r.  

LLU – 41021- 4 -08 

P/08/001 

 

Pan 

Marian Podsiadły 

Wójt Gminy Krzczonów  

 

  

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

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

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

Izba Kontroli Delegatura w Lublinie skontrolowała w Urzędzie Gminy w Krzczonowie  

zwanym dalej „Urzędem”, aktualizację stanu faktycznego i prawnego nieruchomości 

stanowiących gminny zasób nieruchomości i mienie gminne w okresie od 1 stycznia 2007 r. 

do dnia 29 września 2008 r.  

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

podpisanym w dniu 2 października 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 

ustawy o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie realizację przez Wójta zadań w 

skontrolowanym zakresie.   

Ocenę tę uzasadniają w szczególności następujące nieprawidłowości: 

- nieprowadzenie przez Urząd rejestru gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości,   

- niepodjęcie zadań prowadzących do uregulowania stanu prawnego nieruchomości 

gminnych, 

- nieprzeprowadzenie inwentaryzacji oraz wyceny nieruchomości gruntowych i nieujęcie 

znacznej ich części w księgach rachunkowych, 

- nieuregulowanie stanu prawnego wspólnot gruntowych. 

Stwierdzono, Ŝe: 
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1. Wbrew przepisom art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), Wójt nie prowadził ewidencji 

nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, uznając iŜ wymóg ten 

jest spełniony z uwagi na korzystanie z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez 

Starostwo Powiatowe w Lublinie.  

 

2. Według danych Starostwa na dzień 11 czerwca 2008 r. gminny zasób obejmował 33 

nieruchomości, składające się z 74 działek o łącznej powierzchni 25,9657 ha, z czego prawo 

własności gminy do 19 nieruchomości (57,6%) - 44 działek (59,5%) o powierzchni 13,5273 

ha (52%) nie było ujawnione w księgach wieczystych. Dziewięć z tych działek o łącznej 

powierzchni 1,3500 ha zostało przez gminę nabytych w latach 1991 – 1994 na podstawie 

aktów notarialnych, 15 działek o powierzchni  4,6524 ha przeszło na własność gminy na 

podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego wydanych w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 1990 

r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.), a  20 pozostałych działek o powierzchni 

7,5249 ha pozostawało we władaniu gminy na zasadzie posiadania samoistnego. 

Pomimo obowiązku wynikającego z przepisów art. 35 ust 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 

r. o księgach wieczystych i hipotece (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) oraz 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 (Dz. U. Nr 

191, poz. 1365 ze zm.) Wójt Gminy  nie złoŜył w Sądzie Rejonowym wniosków o ujawnienie 

w księgach wieczystych prawa własności 24 nieruchomości, dla których Gmina posiadała 

dokumenty potwierdzające to prawo. Nie podejmował teŜ działań określonych w art. 25 ust. 2 

w związku z art. 23 ust 1 pkt 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami - w celu uregulowania 

prawa własności 20 działek będących we władaniu Gminy na zasadzie samoistnego 

posiadania. 

Wójt nie składał Wojewodzie Lubelskiemu miesięcznych sprawozdań z realizacji 

wymienionych obowiązków, do czego był zobligowany wymogami art. 4 ust. 1 ww. ustawy z 

dnia 7 września 2007 r. 

 

3.  Inwentaryzacja gruntów wchodzących do zasobu gminnego nie była w Urzędzie 

przeprowadzana od co najmniej 2002 r., a weryfikacja ich wartości – od 2000r. Nie zostały 

one objęte ostatnią inwentaryzacją przeprowadzoną na koniec 2007r. w związku z 
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zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Zarządzenie Wójta w tej sprawie z 

dnia 29 listopada 2007r. dotyczyło wyłącznie inwentaryzacji środków trwałych podlegających 

spisowi z natury, podczas gdy – zgodnie z  art. 26. ust 1. pkt 3 ustawy z dnia 19 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) – inwentaryzacji gruntów 

jednostki dokonują drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi 

dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników. Zaniechanie przeprowadzenia 

inwentaryzacji w wymaganych terminach naruszało wym. przepis ustawy o rachunkowości. 

 

4. Księgi rachunkowe, a w ślad za tym sprawozdania finansowe gminy za lata 2006 i 2007, 

nie odzwierciedlały rzeczywistej sytuacji finansowej Gminy, gdyŜ nie wyceniono i nie ujęto 

w nich 42 działek ewidencyjnych o powierzchni 11,1325 ha, które – wg ewidencji 

prowadzonej przez Starostwo – wchodziły w skład gminnego zasobu nieruchomości, a w 

przypadku 10 działek o pow.  1,9584  ha prawo własności Gminy potwierdzone było wpisem 

do ksiąg wieczystych.  

Przyjmując za punkt odniesienia wartość 32 działek o powierzchni 14,8332 ha ujętych 

w księgach rachunkowych i wycenionych na 161.958 zł, wartość majątku Gminy 

niewykazana w księgach i sprawozdaniach finansowych wynosiła co najmniej 121.551 zł. 

Stan ten naruszał przepisy art. 4 ust. 1 i 2 ustawy  o rachunkowości, wg których 

jednostki obowiązane są m.in. rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową i finansową 

oraz wynik finansowy, a zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmować w księgach 

rachunkowych i wykazywać w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.  

 

5.  Wiedza Wójta o wspólnotach gruntowych pochodziła wyłącznie z zapisów w 

prowadzonej przez Starostwo ewidencji gruntów i budynków. 

Wójt nie posiadał informacji o sposobie uŜytkowania gruntów zarejestrowanych jako 

wspólnotowe i wbrew przepisom art. 8 ust 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o 

zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28 poz. 169 ze zm.) nie podjął działań w 

celu sporządzenia projektów wykazów: nieruchomości naleŜących do wspólnot gruntowych, 

osób uprawnionych do udziału we wspólnotach oraz obszarów gospodarstw przez nich 

posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie. 

Według ewidencji Starostwa grunty wspólnotowe znajdowały się na terenie 7 

miejscowości Gminy i zajmowały 45 działek o powierzchni 32,4600 ha w tym: 16,53 ha  

gruntów ornych, 14,17 ha lasów oraz 1,76 ha nieuŜytków. Przeprowadzone oględziny 47,5% 

ogółu powierzchni tych gruntów wykazały, Ŝe nie są one uŜytkowane przez mieszkańców wsi 
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- poza 3 działkami uŜytkowanymi jako: grunty orne, łąki oraz stanowiące przejazd do drogi 

głównej.    

 W Urzędzie nie ma dokumentów świadczących o powołaniu spółek do zarządzania 

wspólnotami, opracowaniu planów zagospodarowania i regulaminu uŜytkowania gruntów 

oraz urządzeń wspólnotowych. Nie podjęto teŜ działań w celu utworzenia przez Wójta spółek 

przymusowych. 

 

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

1. Niezwłoczne załoŜenie i prowadzenie rejestru nieruchomości stanowiących gminny 

zasób nieruchomości. 

2. Skierowanie do Sądu Rejonowego wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych 

prawa własności gminy do 24 nieruchomości gruntowych, dla których Urząd posiada 

dokumenty potwierdzające to prawo. 

3. Uregulowanie stanu prawnego 20 działek będących we władaniu gminy na zasadzie 

samoistnego posiadania.  

4. Respektowanie obowiązku  składania Wojewodzie sprawozdań o złoŜonych 

wnioskach o ujawnienie prawa własności w księgach wieczystych. 

5. Obligatoryjne przeprowadzenie inwentaryzacji gruntów zgodnie z przepisami ustawy 

o rachunkowości.  

6. Dokonanie wyceny i ujęcie w księgach rachunkowych Gminy wszystkich 

nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu. 

7. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z 

zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości. 

8. Wystąpienie do Starosty o ustalenie wykazu nieruchomości stanowiących wspólnoty 

gruntowe oraz podjęcie działań mających na celu ustalenie osób uprawnionych do 

udziału we wspólnotach stosownie do przepisów ustawy o ich zagospodarowaniu. 

 

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

o  NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana, w terminie miesiąca od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 

i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku 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 prawo zgłoszenia na piśmie 
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do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie 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, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 

uchwały właściwej komisji NIK. 

        Z powaŜaniem 
 

 

 

 

 


