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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 Miedzichowie 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 dnia 7 października 

2008 r. 

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

podpisanym w dniu 13 października 2008 r. oraz wyjaśnieniami z dnia 23 października br. 

złoŜonymi w trybie art. 59 ust. 2 ustawy o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do 

art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości 

działania Pana Wójta w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości 

wchodzących w skład zasobu gminnego oraz mienia gminnego.  

1. Ewidencja gminnego zasobu nieruchomości w Urzędzie była prowadzona ręcznie, 

w formie papierowej w podziale na gminne nieruchomości połoŜone w poszczególnych 

miejscowościach na obszarze gminy. Ewidencja ta zawierała dane dotyczące nazwy 

miejscowości, oznaczenie działki, powierzchnię, wartość gruntu, oznaczenie księgi 
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wieczystej, rodzaj uŜytkowania, formę komunalizacji (nabycia), informacje dotyczące 

uŜytkownika nieruchomości oraz ewentualne uwagi odnoszące się do nieruchomości. 

NIK zwraca uwagę na to, Ŝe sposób prowadzenia tej ewidencji nie umoŜliwia prezentowania 

danych na wybrany dzień z przeszłości. W ewidencji występowały wykreślenia dotyczące 

danych z zasobu nieruchomości gminnych, bez podania dat ich dokonania. Szczegółowa 

analiza danych zawartych w ewidencji, wykazała równieŜ, Ŝe wpisów do ewidencji 

dokonywano bez wskazania dat ich dokonania. W ocenie NIK, taki sposób dokumentowania 

zmiany danych dotyczących gminnego zasobu nieruchomości świadczył o prowadzeniu 

ewidencji w sposób niewystarczająco rzetelny i w związku z postępującą w kraju 

informatyzacją ewidencji nieruchomości moŜe w przyszłości utrudniać prawidłowe 

wywiązywanie się przez Pana Wójta z obowiązków wynikających z dyspozycji art. 23 

ust. 1 c w związku z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603). Jak wynika z wyjaśnień Pana Wójta, 

od 2009 r. Urząd  planuje wprowadzenie nowego elektronicznego systemu ewidencyjnego dla 

nieruchomości gminnych. 

W wyniku porównania danych, według stanu na dzień 8 września 2008 r., 

dotyczących liczby działek ujętych w ewidencji gminnej z ewidencją Starosty 

Nowotomyskiego (ewidencja powiatowa), stwierdzono rozbieŜności w zakresie liczby działek 

gruntów gminnych. Według danych Urzędu grunty gminne obejmowały 537 działki, podczas 

gdy w ewidencji powiatowej figurowały 573 działki. Największe rozbieŜności dotyczyły 

liczby działek gruntów zaliczonych do zasobu gminnego, bowiem w ewidencji gminnej 

wykazano ich o 53 mniej aniŜeli w ewidencji powiatowej. W zakresie gruntów oddanych 

w wieczyste uŜytkowanie, w ewidencji gminnej ujęto 19 działek, a w ewidencji 

powiatowej 18. 

Ze złoŜonych wyjaśnień wynika, Ŝe Pan Wójt nie posiadał wiedzy na temat 

ww. rozbieŜności i dlatego nie podejmowano Ŝadnych działań w celu doprowadzenia do 

zgodności obu ewidencji. W ocenie NIK, wyŜej opisane ustalenia świadczyły o tym, Ŝe Urząd 

nie w pełni wykorzystywał moŜliwości, jakie dawał dostęp do ewidencji powiatowej gruntów 

i budynków w celu zapewnienia aktualności danych dotyczących jednostek ewidencyjnych 

gminy.  

Przeprowadzona w czasie trwania kontroli NIK analiza dokumentacji źródłowej 

40 losowo wybranych nieruchomości gminnych o łącznej powierzchni 25.2531 ha, które 

stanowiły ogółem 8% powierzchni nieruchomości gminnych, nie wykazała jednak 
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nieprawidłowości dotyczących prowadzenia gminnej ewidencji nieruchomości. Ponadto, 

dokonane porównanie danych dotyczących 50 losowo wybranych działek z obrębu Bolewice 

pod kątem ich występowania w ewidencji powiatowej oraz ewidencji gminnej, nie wykazało 

rozbieŜności w zakresie oznaczenia działek, powierzchni oraz właściciela i oznaczenia księgi 

wieczystej. 

2. Pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, NIK pozytywnie ocenia działania Pana 

Wójta w celu aktualizacji stanu prawnego gminnego zasobu nieruchomości. Z ustaleń kontroli 

NIK wynika, Ŝe zarówno w ewidencji gminnej, jak i w ewidencji powiatowej nie wykazano 

działek o nieuregulowanym stanie prawnym. W okresie objętym kontrolą, Pan Wójt złoŜył 

w sprawie 64 działek wnioski do Wojewody Wielkopolskiego o nabycie ich własności na 

podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządo-

wych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.). W stosunku do 39 spośród ww. działek, Wojewoda 

Wielkopolski odmówił jednak wydania decyzji w sprawie nieodpłatnego nabycia przez gminę 

Miedzichowo mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa. 

Starosta Nowotomyski do dnia zakończenia kontroli NIK nie przekazał Panu Wójtowi 

wykazu nieruchomości naleŜących do wspólnot gruntowych, wykazu osób uprawnionych 

do udziału w tych wspólnotach, jak równieŜ wykazu obszarów gospodarstw przez nich 

posiadanych i wielkości udziałów we wspólnocie. 

ZastrzeŜenia NIK dotyczą jednak niepodejmowania działań w zakresie ustalenia 

występowania na obszarze gminy Miedzichowo wspólnot gruntowych. Ustalenia kontroli 

NIK wykazały, Ŝe o istnieniu wspólnoty stanowiącej grunty leśne połoŜone w miejscowości 

Grudna - Wieś (0.4600 ha), Pan Wójt dowiedział się dopiero w marcu 2008 r. W związku 

z powyŜszym, nie została utworzona spółka przymusowa do sprawowania zarządu nad 

wspólnotą gruntową oraz nie nadano jej statutu, a takŜe nie wyznaczono organów spółki do 

czego zobowiązywały Pana Wójta przepisy art. 8 ust. 2 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 

29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 

169 ze zm.).  Jak wynika ze złoŜonych przez Pana Wójta na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy 

o NIK, w dniu 23 października 2008 r. dodatkowych wyjaśnień do protokołu kontroli NIK, 

w dniu 3 października 2008 r. poprzez załoŜenie księgi wieczystej i ujawnienie właściciela 

Skarbu Państwa, nastąpiło ostateczne uporządkowanie stanu prawnego obszaru objętego 

ww. wspólnotą gruntową. 
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3. ZastrzeŜenia NIK dotyczą przeprowadzenia w okresie od 1 czerwca do 30 września 

2004 r. inwentaryzacji gruntów gminnych za 2004 r., ze względu na niespełnienie wymogów 

ustawowych co do terminu jej przeprowadzenia. Nieprawidłowość ta stanowi naruszenie 

dyspozycji art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.), gdyŜ termin inwentaryzacji uwaŜa się za 

dotrzymany, jeŜeli inwentaryzację rozpoczęto nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed końcem 

roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku. Z wyjaśnień złoŜonych przez 

Pana Wójta wynika, Ŝe przyspieszono przeprowadzenie inwentaryzacji z uwagi na zakupienie 

programu do ewidencji środków trwałych oraz duŜą ilość posiadanych gruntów w rozbiciu na 

małe powierzchnie, celem wprowadzenia danych do programu i uzgodnienia z ewidencją 

gruntów. Zdaniem NIK, nie usprawiedliwiało to jednak działania niezgodnego 

z obowiązującymi przepisami. Stosownie do postanowień art. 26 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy  

inwentaryzację przeprowadzono metodą spisu z natury. Rozliczenie ustalonej w wyniku 

inwentaryzacji nadwyŜki w kwocie 410.463 zł zostało dokonane zgodnie z dyspozycją art. 27 

ust. 2 ustawy o rachunkowości. 

4. NIK negatywnie ocenia niewywiązywanie się Pana Wójta w okresie od grudnia 

2007 r. do kwietnia 2008 r., z obowiązku przekazywania wojewodzie, 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 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.). 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, uwzględniając dodatkowe wyjaśnienia 

do protokołu, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1. Podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie rozbieŜności pomiędzy 

ewidencją gminną, a ewidencją powiatową. 

2. Przeprowadzanie inwentaryzacji gruntów gminnych w terminach wynikających 

z ustawy o rachunkowości. 

3. Kontynuowanie działań mających na celu wprowadzenie elektronicznego systemu 

ewidencji gruntów gminnych. 
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 4. Wykonywanie w przyszłości obowiązków w zakresie składania sprawozdań do 

wojewody dotyczących złoŜonych do sądu wniosków o ujawnienie prawa własności 

nieruchomości gminy w księgach wieczystych oraz złoŜenie brakujących sprawozdań. 

NajwyŜsza Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu, 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 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.  

 


