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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 Starostwie Słupeckim  

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

nieruchomości przez organy gospodarujące mieniem stanowiącym zasób nieruchomości 

Skarbu Państwa w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do 12 listopada 2008 r. 

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

podpisanym w dniu 17 listopada 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 

ustawy o NIK, przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości 

działania Pana Starosty w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości 

stanowiących zasób Skarbu Państwa na obszarze Powiatu Słupeckiego. 

1. Ewidencja nieruchomości stanowiących zasób Skarbu Państwa w Starostwie była 

prowadzona ręcznie, w formie odrębnych rejestrów dla dziewięciu gmin z terenu Powiatu 

Słupeckiego. Ustalenia kontroli NIK wykazały, Ŝe sposób prowadzenia tej ewidencji nie 

w pełni odpowiadał wymogom określonym w przepisie art. 23 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze 

zm.). Dane zawarte w tej ewidencji nie były zgodne z katastrem nieruchomości. 
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 Ponadto ustalono, Ŝe w ewidencji nie wskazywano oznaczeń dokumentów 

źródłowych potwierdzających posiadanie przez Skarb Państwa tytułu do nieruchomości, 

w przypadku niezałoŜenia księgi wieczystej dla takiej nieruchomości. Stanowiło to naruszenie 

dyspozycji art. 23 ust. 1 c pkt 3 ww. ustawy.  

W ocenie NIK, ewidencja nieruchomości stanowiących zasób Skarbu Państwa nie 

była prowadzona w Starostwie wystarczająco rzetelnie. Szczegółowa analiza wpisów 

wykazała, Ŝe niemoŜliwym było wskazanie liczby działek zarówno na dzień bieŜący, jak 

i na wybrany dzień z przeszłości. Zdaniem NIK, brak takiej wiedzy moŜe stanowić istotne 

utrudnienie w prawidłowym gospodarowaniu zasobem nieruchomości Skarbu Państwa 

połoŜonych na obszarze Powiatu Słupeckiego. 

Ponadto, analiza danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej 

elektronicznie za pomocą programu EGBV – Win wykazała, Ŝe nie zawierała ona danych 

niezbędnych do przygotowania wykazów nieruchomości, do których sporządzenia 

zobowiązany został Pan Starosta na mocy przepisu art. 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.). 

NIK pozytywnie ocenia jednak działania podjęte przez Pana Starostę w celu 

wywiązania się z ww. obowiązku ustawowego, gdyŜ w marcu 2008 r. wystąpiono do 

wszystkich gmin z obszaru powiatu o przekazanie danych dotyczących gminnego zasobu 

nieruchomości oraz wskazanie podstawy nabycia nieruchomości. Do czasu zakończenia 

kontroli stosowną dokumentację udało się wyegzekwować od dwóch gmin. W kwietniu 

2008 r. został przez Starostwo zakupiony program Mienie2, dzięki któremu sukcesywnie 

wprowadzane były gromadzone dane odnośnie nieruchomości Skarbu Państwa.  

W ewidencji gruntów i budynków do podgrupy rejestrowej 1.3 (grunty Skarbu 

Państwa znajdujące się w trwałym zarządzie) i 1.4 (grunty wchodzące w skład zasobu 

nieruchomość Skarbu Państwa), zostały zaliczone grunty, które z mocy prawa stały się 

własnością jednostek samorządu terytorialnego, co do których nie zostały wydane przez 

wojewodę ostateczne decyzje potwierdzające nabycie własności (14 działek o łącznej 

powierzchni 8.1546 ha).  

2. Nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania zasobu nieruchomości Skarbu 

Państwa potwierdziła analiza porównawcza danych dotyczących 50 działek o łącznej 

powierzchni 37.0855 ha, co stanowiło 1,19% powierzchni zasobu nieruchomości Skarbu 
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Państwa wykazanej w ręcznie prowadzonej ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 

oraz w ewidencji gruntów i budynków (w podgrupy rejestrowe 1.3, 1.4 i 1.7). 

Ponadto stwierdzono nieprawidłowe oznaczenia grup rejestrowych trzech działek. 

W przypadku dwóch działek o łącznej powierzchni 1.6500 ha zaliczonych do 1. grupy 

rejestrowej brak było wskazania podgrupy rejestrowej, a działka o powierzchni 0.1440 ha 

będąca własnością Skarbu Państwa oddana w trwały zarząd, została nieprawidłowo zaliczona 

do podgrupy 11.3. (grunty powiatów przekazane w trwały zarząd).  

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, Ŝe według stanu na dzień 

20 października 2008 r. w ręcznie prowadzonej ewidencji nieprawidłowo ujętych było 

10 działek o łącznej powierzchni 8.3852 ha. Jak wykazały ustalenia kontroli NIK, działki te 

nie wchodziły w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Ponadto, w ww. ewidencji dla 

czterech działek nie została zamieszczona informacja o załoŜeniu księgi wieczystej. Wpis 

odnoszący się do tych działek zawierał ponadto nieprawidłowe dane o ich powierzchni. 

Stwierdzone rozbieŜności wykazały równieŜ nieprawidłowe oznaczenia rodzaju uŜytków 

(dwie działki) oraz błędnie wskazane dla jednej działki oznaczenie jednostki rejestrowej. 

 Analiza dokumentacji źródłowej w zakresie zgodności danych ewidencji 

nieruchomości Skarbu Państwa z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków 

dotyczących 37 działek o łącznej powierzchni 28.7003 ha wykazała, Ŝe Starostwo było 

w posiadaniu dokumentacji źródłowej zaledwie 16 działek. Spośród danych dotyczących 

ww. działek, dane ewidencyjne trzech działek były prawidłowo wykazane w ewidencji 

gruntów i budynków. Z kolei w odniesieniu do dokumentacji źródłowej pozostałych 

13 działek, stwierdzono, Ŝe była ona niekompletna. Zdaniem NIK, w oparciu o przedstawioną 

dokumentację nie było moŜliwe dokonanie oceny rzetelności zapisów ewidencyjnych.  

NIK negatywnie ocenia bierność Starostwa (od czasu przejęcia z mocy prawa tego 

zasobu z dniem 1 stycznia 1999 r.), w zakresie pozyskania lub odtworzenia dokumentacji 

źródłowej dotyczącej pozostałych 21 działek. Zapisy dotyczące ww. działek zostały 

wprowadzone wraz z zaprowadzeniem ewidencji gruntów i budynków w latach 60-tych XX 

wieku na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów z 1955 r.  

3. NIK pozytywnie ocenia działania Starostwa w celu doprowadzenia do ostatecznego 

ujawnienia stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, tj. obowiązku nałoŜonego 

z dniem 19 listopada 2007 r. na podstawie dyspozycji art. 23 ust. 1 pkt 9 ustawy o gospodarce 
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nieruchomościami oraz z dyspozycji art. 2 ust. 1 ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych 

prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa (…).  

Ustalenia kontroli NIK wykazały, Ŝe w okresie 10 miesięcy po wejściu w Ŝycie 

ww. ustawy, w stosunku do analogicznego okresu poprzedzającego, w Starostwie w sposób 

istotny zostały zintensyfikowane działania w celu ujawnienia w księgach wieczystych 

aktualnego stanu prawnego. Z porównania obu okresów wynika, Ŝe w 2008 r. złoŜonych 

zostało do sądu o 42% więcej wniosków o ujawnienie prawa własności, które dotyczyły 

pięciokrotnie większej liczby działek. NIK zwraca jednak uwagę na to, Ŝe nieujawnienie 

prawa własności dotyczyło aŜ 4.948 działek. 

4. NIK negatywnie ocenia niewywiązanie się Pana Starosty z obowiązku przekazania 

wojewodzie, w terminie do 15 dnia kaŜdego następnego miesiąca, dziesięciu sprawozdań 

z realizacji zadania dotyczącego składania do sądu wniosków o ujawnienie prawa własności 

nieruchomości Skarbu Państwa w  księgach wieczystych. Zwrócić naleŜy uwagę, Ŝe do 

realizowania obowiązku składania ww. sprawozdań stosownie do dyspozycji art. 4 ust. 1 

ww. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości Skarbu Państwa (…), Pan Starosta był zobowiązany od grudnia 2007 r.  

Do czasu zakończenia kontroli NIK, Pan Starosta złoŜył jedno takie sprawozdanie 

za miesiąc kwiecień 2008 r. (z opóźnieniem wynoszącym 6 dni).  

5. NIK negatywnie ocenia fakt błędnego zaklasyfikowania wydatków w kwocie 

12.853,92 zł na zakup dwóch oprogramowań komputerowych (UW2 i Mienie2). Środki te 

Starostwo otrzymało w 2008 r. z dotacji celowej budŜetu państwa z przeznaczeniem na 

realizację zadań bieŜących powiatu z zakresu administracji rządowej w dziale 700 –  

Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 

§ 2110 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W świetle postanowień 

załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 r. w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 ze zm.), w związku z art. 16 

lit. g ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz. U. z 2000 r.,  Nr 54, poz. 654 ze zm.), były to wydatki majątkowe. Podkreślić naleŜy to, 

Ŝe w czasie trwania kontroli NIK, w Starostwie dokonano przeksięgowania wydatków 
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majątkowych na zakup dwóch oprogramowań (UW2 i Mienie2), w ten sposób, Ŝe zostały one 

sfinansowanie ze środków własnych Starostwa.  

ZastrzeŜenia NIK dotyczą równieŜ przyjęcia przez Starostwo czterech faktur za zakup 

ww. programów. Wystawione one zostały niezgodnie z postanowieniami zawartymi 

w umowie z dostawcą. Dwie faktury na połowę wartości dotyczyły zakupu licencji, a dwie na 

instalację oraz wdroŜenie programów. Stosownie do postanowień zawartych w załączniku nr 

4 do rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wydatki na 

oprogramowania i licencje naleŜało zaklasyfikować w § 4750 zakup akcesoriów 

komputerowych. Wydatki na zakup licencji zostały zaklasyfikowane do wydatków w § 4750 

zakup akcesoriów komputerowych, a wydatki na instalację i wdraŜanie programu zostały ujęte 

w § 4300  zakup usług pozostałych. Ponadto, w sposób nierzetelny została ujęta w księgach 

rachunkowych na koncie 020 – Wartości niematerialne i prawne wartość początkowa 

zakupionych dwóch oprogramowań. W księgach ujęto bowiem wartość początkową jednej 

z dwóch licencji, których łączna wartość początkowa wynosiła 6.426,96 zł. 

Ustalenia kontroli NIK wykazały ponadto, Ŝe w Starostwie nieprawidłowo zostały 

zaklasyfikowane wydatki zrealizowane w 2008 r. na zakup oprogramowań (EWMAPA 

i EWOPIS), pochodzące z dotacji celowej w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki te zostały niezgodnie z umową 

potwierdzone fakturami wystawionymi oddzielnie za licencję i za instalację oraz wdroŜenie 

programów. Przy ich klasyfikowaniu z naruszeniem postanowień załącznika nr 4 ww. 

rozporządzenia, w związku z ww. art. 16 lit. g ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, kwotę 976 zł (naleŜność za instalację i wdroŜenie), ujęto 

w § 4300 zakup usług pozostałych, podczas gdy łączną wartość początkową oprogramowań 

naleŜało ująć w § 4750 zakup akcesoriów komputerowych. Natomiast w ewidencji konta 020 

wykazano tylko kwotę 2.197 zł, zamiast 3.173 zł. Podkreślić naleŜy, Ŝe w trakcie kontroli 

NIK, wszystkie opisane powyŜej nieprawidłowości zostały wyeliminowane. 

6. Na obszarze Powiatu Słupeckiego usytuowanych było siedem wspólnot 

gruntowych obejmujących nieruchomości rolne o łącznej powierzchni 385.4729 ha. Starostwo 

dysponowało dokumentacją źródłową sporządzoną w latach 60-tych XX wieku, w postaci 

wykazu nieruchomości wchodzących w skład tych wspólnot, decyzji ustalających 

nieruchomości stanowiące wspólnoty oraz zatwierdzających wykaz osób uprawnionych do 

udziału we wspólnocie.  
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NIK zwraca uwagę na to, Ŝe do dnia zakończenia kontroli, nie udało się Panu 

Staroście wyegzekwować od wójtów i burmistrzów gmin, na terenie których połoŜone były 

wspólnoty gruntowe, zaktualizowanych wykazów uprawnionych do udziału we wspólnotach. 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1. Zapewnienie rzetelności i kompletności danych w prowadzonej ewidencji 

nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta oraz  zgodności tej ewidencji 

z obowiązującymi przepisami. 

2. Zintensyfikowanie działań w celu dochowania ustawowego terminu przewidzianego 

na ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa. 

3. Wywiązywanie się w pełni z obowiązku składania sprawozdań do wojewody 

dotyczących złoŜonych do sądu wniosków o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa 

własności nieruchomości Skarbu Państwa. 

4. Podjęcie działań organizacyjnych w celu wyeliminowania w przyszłości 

niezgodnego z przeznaczeniem wydatkowania dotacji celowej z budŜetu państwa oraz 

prawidłowego klasyfikowania wydatków budŜetowych.  

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

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Starostę, 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 Staroście 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.  


