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Wójt Gminy Słupca  

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

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

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

NajwyŜsza Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu przeprowadziła w Urzędzie Gminy 

w Słupcy zwanym dalej „Urzędem”, kontrolę aktualizacji stanu faktycznego i prawnego 

nieruchomości przez organy gospodarujące mieniem stanowiącym gminny zasób 

nieruchomości i mienie gminne, w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do 23 września 2008 r. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały 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 ocenia negatywnie działania Pani Wójt w zakresie 

aktualizacji stanu faktycznego i  prawnego nieruchomości z zasobu gminnego i mienia 

gminnego. 

1. Ustalenia kontroli NIK wykazały, Ŝe ewidencja nieruchomości gminnych była 

prowadzona nierzetelnie. W okresie objętym kontrolą, w Urzędzie były prowadzone dwa 

rejestry gruntów gminnych. Pierwszy z nich dotyczył informacji o gruntach (z wyłączeniem 

gruntów pod drogami), a drugi zawierał dane dotyczące gruntów pod drogami. 

Ww. dokumentacja nie odpowiadała w pełni wymogom określonych przepisem art. 23 

w związku z art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
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(Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603). Dopiero w trakcie kontroli NIK w Urzędzie został 

zaprowadzony jeden, wspólny rejestr gruntów, w którym ujęto dane z ewidencji gruntów 

i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Słupcy (ewidencja powiatowa).  

W wyniku porównania danych zawartych w rejestrze gminnym z ewidencją 

powiatową, ustalenia kontroli NIK wykazały rozbieŜności, z których wynika, Ŝe ewidencja 

gminna zawierała zawyŜone dane odnośnie liczby i powierzchni gruntów gminnych 

(z wyłączeniem dróg), odpowiednio o sześć działek i o łączną powierzchnię 0.3712 ha. 

Jednocześnie stwierdzono róŜnice dotyczące liczby i powierzchni gruntów gminnych pod 

drogami (zaniŜenie o siedem działek i o łączną powierzchnię 0.3987 ha), a takŜe zawyŜenie 

danych łącznie o 0.0376 ha powierzchni gruntów oddanych w uŜytkowanie wieczyste. 

NIK zwraca uwagę na to, Ŝe stwierdzone w toku kontroli róŜnice wynikały z niedokonywania 

na bieŜąco aktualizacji danych w gminnej ewidencji lub wykazania danych niezgodnych 

z danymi w ewidencji powiatowej. Do dnia zakończenia kontroli NIK stwierdzone 

rozbieŜności zostały wyeliminowane. 

Nieprawidłowości w rejestrze prowadzonym w Urzędzie potwierdziła równieŜ 

szczegółowa analiza dokumentacji źródłowej 47 działek o łącznej powierzchni 35.0307 ha, 

co stanowiło 16% powierzchni ogółem gruntów gminnych. Ustalenia kontroli NIK wykazały, 

Ŝe dane zawarte w rejestrze były niepełne oraz niekompletne. Nierzetelne zapisy dotyczyły 

gruntów oddanych w uŜytkowanie wieczyste (trzy działki o łącznej powierzchni 1.6461 ha) 

oraz gruntów oddanych w trwały zarząd (jedna działka o powierzchni 0.0700 ha). 

Ponadto, w rejestrze znajdował się wpis, który niezgodnie ze stanem faktycznym 

wskazywał sposób władania działką o powierzchni 0.0500 ha. Dla czterech działek wpisano 

natomiast nieprawidłowy numer księgi wieczystej. Z kolei dla dwóch działek nieprawidłowo 

wskazano nazwę obrębu geodezyjnego. Szczegółowa analiza wykazała ponadto, Ŝe dla 

15 działek o łącznej powierzchni 2.9734 ha, w rejestrze nie wpisano numeru księgi wieczystej 

lub oznaczenia zbioru dokumentów, z którego wynikało prawo własności gminy. 

Przeprowadzona w czasie trwania kontroli NIK analiza dokumentacji ksiąg 

wieczystych wykazała, Ŝe dla pięciu spośród 15 ww. działek zostały załoŜone księgi 

wieczyste. Jednak dla pozostałych działek o łącznej powierzchni 1.5834 ha, 

nie doprowadzono do ujawnienia ich aktualnego stanu prawnego. Ustalenia kontroli NIK 

wykazały, Ŝe od nabycia przez gminę prawa własności do tych działek upłynęło od 78 dni 

do 17 lat. Zaniechanie to stanowiło naruszenie przepisów art. 35 ust. 1 ustawy 

z 6 lipca 1982 r. w sprawie ksiąg wieczystych i hipoteki (Dz. U. z 2001 r., Nr 124, poz. 1361 
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ze zm.). NIK zwraca uwagę na to, Ŝe obowiązek ujawnienia prawa własności nieruchomości 

przez organy jednostek samorządu terytorialnego wynika równieŜ z dyspozycji art. 2 ust. 3 

ustawy z dnia 7 września 2007 r. w sprawie ujawnienia w księgach wieczystych prawa 

własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego 

(Dz. U. Nr 191, poz. 1365 ze zm.). 

2. NIK negatywnie ocenia pod względem legalności i rzetelności przeprowadzenie 

inwentaryzacji gruntów gminnych za 2007 r. Zatwierdzona w styczniu 2008 r. przez 

Panią Wójt inwentaryzacja polegała jedynie na przepisaniu do arkuszy spisowych wartości 

księgowej gruntów gminnych (709.671 zł). Taki sposób przeprowadzenia inwentaryzacji 

stanowił naruszenie przepisu art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.). Nie dokonano bowiem 

porównania danych i dokumentów, o których mowa w tym przepisie oraz weryfikacji realnej 

wartości inwentaryzowanych składników. Przeprowadzenie inwentaryzacji niezgodnie 

z ustawą o rachunkowości wyczerpuje znamiona czynu stanowiącego naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 2004 r. 

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14, 

poz. 114 ze zm.).  

3. NIK negatywnie ocenia prowadzoną w Urzędzie, „analityczną” ewidencję środków 

trwałych nieruchomości gruntowych (z wyłączeniem gruntów pod drogami). W ewidencji tej 

wartość gruntów gminnych wykazywano w jednej pozycji pn. „grunty” (670.155 zł). 

W ocenie NIK, taki sposób prowadzenia ewidencji uniemoŜliwiał ustalenie wartości 

początkowej poszczególnych nieruchomości gruntowych, ich liczby oraz powierzchni i nie 

odpowiadał zasadom ewidencjonowania środków określonym w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142 poz. 

1020 ze zm.), a takŜe postanowieniom zakładowego planu kont dla Urzędu. Dokument ten 

określał bowiem obowiązek prowadzenia ewidencji szczegółowej w postaci księgi 

inwentarzowej, w której kaŜda nieruchomość gminna powinna być zaewidencjonowana 

w oddzielnej pozycji ze wskazaniem daty wpisu, nazwy i wartości początkowej. NIK nie 

wnosi uwag do sposobu prowadzenia w Urzędzie ewidencji analitycznej gruntów pod 

drogami. 
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4. NIK negatywnie ocenia niewywiązanie się Pani Wójt w okresie od grudnia 2007 r. 

do września 2008 r. z obowiązku składania do wojewody, w terminie do 15 dnia kaŜdego 

miesiąca, sprawozdań z realizacji zadania dotyczącego składania do sądu wniosków 

o ujawnienie prawa własności nieruchomości gminy w księgach wieczystych. Obowiązek taki 

wynikał z dyspozycji art. 4 ust. 1 ustawy w sprawie ujawnienia w księgach wieczystych 

prawa własności nieruchomości (…). 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1. Podjęcie działań zapewniających bieŜącą aktualizację stanu prawnego w księgach 

wieczystych  nieruchomości gminnych. 

2. Przeprowadzanie inwentaryzacji gruntów gminnych zgodnie z ustawą 

o rachunkowości. 

3. Dokonanie przeglądu dokumentacji źródłowej w celu aktualizacji stanu 

faktycznego gruntów gminnych oraz prawidłowego ich zaewidencjonowania 

w rejestrze gminnym oraz w dokumentacji księgowej. 

4. Wykonywanie obowiązku w zakresie składania sprawozdań do wojewody 

dotyczących złoŜonych do sądu wniosków o ujawnienie prawa własności 

nieruchomości gminy w księgach wieczystych. 

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

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią Wójt, w terminie 14 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 

i wykonania wniosku, 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 Poznaniu 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. 

Rozdzielnik: 
1. Adresat. 
2. NIK – Departament Administracji Publicznej. 
3. Aa.  


