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Wystąpienie pokontrolne 

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

Kontroli1, zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie 

skontrolowała w Urzędzie Gminy w Iłowie-Osadzie (Urzędzie) wykonywanie przez Pana 

Wójta, w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do czasu zakończenia kontroli, aktualizacji stanu 

faktycznego i prawnego nieruchomości z zasobu gminnego.  

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

podpisanym w dniu 15 grudnia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy 

o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli  negatywnie ocenia działania Pana Wójta podejmowane  

w badanym okresie w celu aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości 

stanowiących gminny zasób nieruchomości i mienie Gminy Iłowo-Osadza, głównie z powodu 

niewielkiego zakresu wykonanych do dnia kontroli zadań określonych w ustawie z dnia  

7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości 

Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego2, co nie pozwala przyjąć, iŜ zostaną 

one w pełni wykonane w terminach wyznaczonych powyŜszą ustawą.  

1.  Wg stanu na dzień 20 listopada 2008 r., spośród 527 działek wykazanych w ewidencji 

gruntów i budynków jako własność Gminy Iłowo-Osada, 193 (36,6%) nie posiadało 

uregulowanego stanu prawnego. Kontrola wykazała przy tym, iŜ w okresie od 1 stycznia 

2007 r. do zakończenia kontroli nie złoŜono do właściwego miejscowo sądu rejonowego 

Ŝadnego wniosku o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności Gminy do tych 

nieruchomości, jak równieŜ nie złoŜono Ŝadnego wniosku o załoŜenie takich ksiąg.  

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701.  
2 Dz. U. z 2007r. Nr 191, poz.1365 ze zm. 
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2. Kontrola wykazała, Ŝe nierzetelnie prowadzona była ewidencja gminnego zasobu 

nieruchomości. Analiza porównawcza danych (wg stanu na 20 listopada 2008 r.), 

zawartych w skróconym wypisie ze skorowidza działek prowadzonym przez Starostwo i w 

gminnej ewidencji działek prowadzonej w Urzędzie, wykazała występowanie znacznych 

rozbieŜności polegających m.in. na nie ujęciu w gminnym wykazie nieruchomości 61 

działek o łącznej powierzchni 16,1 ha, wykazanych w ewidencji gruntów i budynków 

powiatu działdowskiego jako własność Gminy Iłowo-Osada oraz wykazaniu w ewidencji 

gminnej 7 działek o łącznej powierzchni 2,0 ha, które z kolei - wg ewidencji gruntów i 

budynków prowadzonej przez Starostwo - nie były własnością Gminy.  

Ustalono ponadto, Ŝe prowadzona przez Urząd ewidencja gminnego zasobu nie spełniała 

wszystkich wymogów określonych w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami3, w szczególności zaś: 

− nie pozwalała na przyporządkowanie poszczególnych działek do właściwych 

nieruchomości, 

− nie zawierała informacji o dacie ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu 

uŜytkowania wieczystego nieruchomości Gminy oddanych w uŜytkowanie wieczyste 

– dotyczyło to 21 działek (100%) o łącznej powierzchni 4,6 ha (wg danych Urzędu), 

− brak było wskazania dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Gminę praw do 

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

planie miejscowym (w przypadku braku planu – w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy), jak równieŜ informacji o ewentualnych 

roszczeniach do nieruchomości, czy toczących się postępowaniach administracyjnych i 

sądowych. 

Badanie zgodności wpisów do gminnej ewidencji nieruchomości, z danymi źródłowymi, 

przeprowadzone na próbie 50 wybranych działek, wykazało m.in. Ŝe:  

− we wszystkich przypadkach brak było numeru ewidencyjnego, opisu nieruchomości, 

do których naleŜały poszczególne działki, nie dokonano klasyfikacji działek w 

podgrupach rejestrowych zgodnych z ewidencją gruntów i budynków oraz nie 

wskazano ich przeznaczenia w planie miejscowym lub w studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 

− nie posiadano dokumentacji potwierdzającej dokonanie komunalizacji lub nabycia w 

inny sposób prawa własności Gminy do 8 działek; 

− nie podano wartości 46 działek. 

3.  W sposób nierzetelny prowadzono równieŜ ewidencję księgową majątku Gminy, w 

księgach rachunkowych nie ujęto bowiem aŜ 404 działek o łącznej powierzchni 150,7 ha i 

                                                 
3 Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zm. 
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wartości szacunkowej 8.490 tys. zł, co naruszało przepisy art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy o 

rachunkowości4, w tym:  

− 347 (73,5%) działek o powierzchni ogólnej 136,5 ha i wartości szacunkowej 

7.169 tys. zł  spośród 472 ujętych w gminnym wykazie nieruchomości,  

− 57 działek o powierzchni 14,2 ha i wartości szacunkowej 1.320,8 tys.  zł, spośród 61 

nie ujętych w gminnym wykazie, a będących własnością Gminy. 

 Kontrola wykazała, Ŝe było to m.in. wynikiem nieprawidłowo przeprowadzonych 

inwentaryzacji, z czego ostatnia sporządzona była na dzień 31.12.2002 r. i polegała na 

przepisaniu danych z księgi inwentarzowej, kolejna zaś - przeprowadzona w 2006 r. - nie 

objęła jednak posiadanych gruntów, co naruszało przepis art. 26 ust. 3 ustawy o 

rachunkowości oraz zapis §1 wewnętrznej instrukcji w sprawie przeprowadzenia 

inwentaryzacji majątku Gminy.  

4.  NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia takŜe: 

- nie wykonanie obowiązku, określonego w art. 4 ust. 1 ustawy  

o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz jednostek 

samorządu terytorialnego, gdyŜ w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2008 r.  nie 

przekazano Wojewodzie miesięcznych sprawozdań o wnioskach dotyczących 

ujawnienia prawa własności nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego, 

pomimo pisemnej interwencji Urzędu Wojewódzkiego (pismo z 09.04.2008 r.); 

- nie sporządzenie projektu wykazu uprawnionych do udziału w jednej wspólnocie 

gruntowej o łącznej powierzchni 2,19 ha, istniejącej (wg ewidencji geodezyjnej) na 

terenie Gminy Iłowo-Osada wraz z wielkością przysługujących im udziałów, co było 

obowiązkiem Pana Wójta, wynikającym z art. 8 ust. i 2 ustawy z dnia 29 czerwca 

1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych5,  

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

1. Zintensyfikowanie działań związanych ze składaniem wniosków o ujawnienie w 

księgach wieczystych prawa własności nieruchomości, których właścicielem jest 

Gmina, w stopniu zapewniającym wywiązanie się z tego obowiązku w ustawowym 

terminie.  

2. Prowadzenie ewidencji nieruchomości z zasobu gminnego w sposób określony w 

ustawie o gospodarce nieruchomościami, 

3. Podjęcie działań w celu przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów i ujęcia w księgach 

rachunkowych wartości szacunkowej wszystkich działek oraz budynków i lokali 

stanowiących odrębna nieruchomość, a będących mieniem Gminy. 

                                                 
4 Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm. 
5 Dz. U. z 1963 r. Nr 28, poz. 169 ze zm.  
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4. Wywiązanie się z obowiązku przekazywania wojewodzie miesięcznych sprawozdań 

dotyczących składania wniosków o ujawnienie prawa własności Gminy do 

nieruchomości oraz podjęcie działań mających na celu realizację zadań wynikających 

z posiadania na terenie Gminy wspólnoty gruntowej. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie, 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 Olsztynie 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                                                                 

                                                                                                           Z  powaŜaniem 
 

 

 

Rozdzielnik:                                                                                                      
1.Adresat                                                                                      

2.NIK-Dep.Administracji Publicznej 

3.a/a                          

 

 

L:\Teksty wystapien\2008\wyst.Iłowo 4.doc 


