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Pani 

Zofia Andrzejewska 

Wójt Gminy Kurz ętnik 

 

Wystąpienie pokontrolne 

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

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

skontrolowała w Urzędzie Gminy w Kurzętniku (Urząd) wykonywanie przez Wójta – w okresie 

od 1 stycznia 2007 r. do czasu zakończenia kontroli – aktualizacji stanu faktycznego i prawnego 

nieruchomości stanowiących zasób Skarbu Państwa oraz gminny zasób nieruchomości i mienie 

gminne.  

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

podpisanym w dniu 26 września 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy  

o NIK, przekazuje Pani Wójt niniejsze wystąpienie pokontrolne.  

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Pani Wójt w zakresie aktualizacji 

stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących zasób gminny i mienie gminne, 

pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, które nie mały jednak istotnego wpływu na 

kontrolowaną działalność.  

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r.  

o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz 

jednostek samorządu terytorialnego2, który gmina otrzymała w dniu 19 maja 2008 r. od Starosty 

Nowomiejskiego, obejmował 331 nieruchomości, w skład których wchodziły 1134 działki  

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701  
2 Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1365  
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o powierzchni 336,8318 ha. Z wykazu tego wynikało, Ŝe dla wszystkich działek załoŜone były 

księgi wieczyste.   

Badanie zgodności danych zawartych w ewidencji gminnej, z danymi zawartymi 

w wykazie przesłanym przez Starostę, przeprowadzone na podstawie dokumentacji 50 losowo 

wybranych działek wykazało, Ŝe ewidencja gminna zawierała na ogół rzetelne informacje 

w odniesieniu do wszystkich działek, z wyjątkiem 9 działek (18 % badanych), w przypadku 

których brak było udokumentowania prawa ich uŜytkowania.  

Wszystkie działki ujęte w wykazie gminnego zasobu nieruchomości posiadały 

uregulowany stan prawny dlatego teŜ nie było przesłanek do zastosowania się do – wynikającego 

z art. 2 ust. 3 powołanej wyŜej ustawy z dnia 7 września 2007 r. – obowiązku dokonania 

regulacji tego stanu.  

Po przeprowadzeniu przez Panią Wójt wnikliwej analizy stanu prawnego wszystkich 

nieruchomości będących w posiadaniu i władaniu Gminy, ujawniono jednak 26 działek o pow. 

7,7266 ha, w tym 3 o pow. 0,5756 ha, dla których. Ustalono, Ŝe działki te były we władaniu 

Gminy, jednak ich właścicielem pozostawał nadal Skarb Państwa, gdyŜ formalnie Gminie 

dotychczas ich nie przekazano. W celu uregulowania stanu prawnego tych nieruchomości Pani 

Wójt podjęła następujące działania: 

- skierowano wniosek do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przekazanie Gminie 3 działek 

o pow. 0,5756 ha, posiadających ustanowione księgi wieczyste, 

- przekazano Staroście Nowomiejskiemu dokumenty umoŜliwiające wnioskowanie o załoŜenie 

ksiąg wieczystych dla 17 działek, 

- wystąpiono z wnioskiem do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii o uporządkowanie 

statusu 6 działek, na których posadowione były punkty triangulacyjne.  

Ponadto, w ramach prowadzonych prac aktualizacyjnych, Pani Wójt wystąpiła do Starosty 

Nowomiejskiego z wnioskiem o dokonanie zmian w ewidencji geodezyjnej 56 działek 

naleŜących do gminnego zasobu. Zmiany te dotyczyły wykreślenia części dotychczasowych 

uŜytkowników tych działek oraz dokonania zmian w stanie ilościowym i rodzajowym mienia 

komunalnego, uwzględniających przeprowadzone przez Gminę transakcje zakupu lub sprzedaŜy 

nieruchomości. 
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NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia terminowe, tj. zgodne z art. 26 ust. 1 pkt 3 

i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości3, przeprowadzenie w 2007 r. 

inwentaryzacji mienia komunalnego. Wykonano ją zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez 

Panią Wójt procedurą, weryfikując i porównując dane zapisane w księdze środków trwałych 

(grupa 0) z danymi z rejestru nieruchomości przyjętych do mienia komunalnego. Wcześniej taką 

samą inwentaryzację przeprowadzono w 2003 r. 

Przeprowadzone inwentaryzacje nie wykazały róŜnic w stanie mienia komunalnego, w stosunku 

do danych ujętych w księdze środków trwałych.  

Kontrola wykazała takŜe nieprawidłowości, które polegały na występowaniu róŜniących 

się danych wykazywanych w gminnej ewidencji nieruchomości stanowiących gminny zasób  

i ewidencji geodezyjnej prowadzonej przez Starostę Nowomiejskiego Ustalono, Ŝe  

dla analizowanych lat róŜnice te wynoszą od 0,22 do 7,13 % powierzchni działek  

oraz od 0,09 do 12,9 % ich liczby. Pani Wójt wyjaśniła, Ŝe przyczyną tych róŜnic było 

niewłaściwe zaliczanie przez gminę nieruchomości do poszczególnych podgrup rejestrowych.     

Ponadto ustalono, Ŝe w okresie od wejścia w Ŝycie ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych 

prawa własności nieruchomości SP oraz j.s.t., do dnia zakończenia kontroli, Pani Wójt była 

zobowiązana przesłać wojewodzie 10 sprawozdań z wykonania obowiązku określonego  

w art. 2 ust. 1 powołanej ustawy, polegającego na składaniu wniosków o ujawnienie w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa. Kontrola wykazała natomiast,  

iŜ złoŜono jedynie osiem takich sprawozdań, w tym dwa obejmujące ten sam okres 

sprawozdawczy i zawierające róŜne dane liczbowe. Brak było teŜ potwierdzenia terminowości 

oraz samego faktu przekazania Wojewodzie pięciu sprawozdań za okres od stycznia do maja 

2008 r.    

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

1. Zapewnienie rzetelnych danych w sprawozdaniach, o których mowa art. 4 ustawy  

z 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu 

Państwa oraz j.s.t., jak równieŜ zapewnienie terminowości przekazywania ich 

wojewodzie. 

2. RozwaŜenie nawiązania stałej, merytorycznej współpracy ze Starostą Nowomiejskim 

w celu bieŜącego uzgadniania i aktualizowania danych zawartych w wykazie 

gminnego zasobu nieruchomości.   

                                                 
3 Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm. 
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NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, 

oczekuje przedstawienia przez Panią Wójt w terminie 30 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 Pani Wójt prawo zgłoszenia na piśmie  

do dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie zawartych 

w tym wystąpieniu ocen i uwag oraz wniosków. 

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. Departament Administracji Publicznej  
3. a/a 
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