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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 Drawsku 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 13 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 Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawi-

dłowości, 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 w formie 

elektronicznej za pomocą programu „Microsoft Office Excel”. Ewidencja ta zawierała dane 

dotyczące obrębu geodezyjnego, oznaczenia księgi wieczystej, mapy i działki, powierzchni 

oraz rodzaju gruntów. W ww. dokumencie znajdowały się równieŜ informacje o właścicielu 

lub uŜytkowniku nieruchomości. Ustalenia kontroli NIK wykazały, Ŝe ewidencja gminnego 
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zasobu nieruchomości spełniała wymogi określone w przepisie art. 23 ust. 1 w związku z art. 

25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., 

Nr 261, poz. 2603 ze zm.). NIK zwraca jednak uwagę na to, Ŝe sposób prowadzenia tej 

ewidencji nie umoŜliwia prezentowania danych na wybrany dzień z przeszłości.  

W wyniku porównania danych dotyczących 780 działek wchodzących w skład 

85 nieruchomości o łącznej powierzchni 409.7241 ha, według stanu na dzień 13 październi-

ka 2008 r., ujętych w ewidencji gminnej, z ewidencją Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego, 

prowadzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i  Kartograficznej 

(PODGiK) w Czarnkowie  (ewidencja powiatowa), stwierdzono rozbieŜności w zakresie 

powierzchni oraz liczby działek gruntów gminnych. Ustalenia kontroli NIK wykazały, Ŝe 

wszystkie poddane analizie dane zawarte w rejestrze gminnym były zgodne z dokumentacją 

źródłową (akty notarialne, zawiadomienia o załoŜeniu księgi wieczystej). Przeprowadzona 

w czasie trwania kontroli NIK analiza dokumentacji źródłowej wykazała jednak, Ŝe ewidencja 

gminna nie zawierała danych o 20 działkach (łączna powierzchnia 3.2101 ha). Stanowiły one 

ogółem 0,7% powierzchni nieruchomości gminnych. W ewidencji powiatowej działki te 

figurowały, jako drogi gruntowe i nieuŜytki. Jak wynika z informacji uzyskanej z PODGiK, 

wpis dotyczący następcy prawnego gminy Drawsko został wprowadzony podczas zakładania 

ewidencji powiatowej, pomimo braku dokumentacji źródłowej. RozbieŜności dotyczące 

danych zawartych w ewidencji powiatowej były spowodowane brakiem wpisów w tej 

ewidencji danych dotyczących sześciu działek o ujawnionym stanie prawnym (2.0700 ha).  

Ponadto, w przypadku 23 działek o łącznej powierzchni 17.1600 ha stwierdzono, 

Ŝe dane nie odpowiadały dokumentacji źródłowej w zakresie powierzchni oraz ich faktycznej 

liczby.  

Ustalenia kontroli NIK wykazały równieŜ, Ŝe w związku ze stwierdzeniem 

niezgodności zapisów ewidencji powiatowej odnośnie stanu prawnego, sposobu uŜytkowania 

i ujawnienia istniejącej zabudowy, w okresie objętym kontrolą, Urząd przekazał do Starostwa 

10 pisemnych informacji. W ocenie NIK, opisane wyŜej rozbieŜności, świadczyły jednak 

o tym, Ŝe Urząd nie w pełni wykorzystał moŜliwości, jakie dawał dostęp do ewidencji 

powiatowej gruntów i budynków w celu zapewnienia aktualizacji danych dotyczących 

jednostek ewidencyjnych gminy. NIK zwraca uwagę, Ŝe zgodnie z dyspozycją art. 22 ust. 2 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r., Nr 240, 

poz. 2027 ze zm.), na gminie, jako właścicielu nieruchomości wchodzących w skład gminnego 



 3 

zasobu nieruchomości ciąŜą obowiązki w zakresie aktualizowania danych objętych wpisem 

do ewidencji powiatowej. 

2. Pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, NIK pozytywnie ocenia działania Pana 

Wójta w celu aktualizacji stanu prawnego gminnego zasobu nieruchomości. W okresie 

objętym kontrolą, prawo własności gminy w księgach wieczystych zostało ujawnione dla 

dziewięciu nieruchomości gruntowych składających się z 30 działek (9.6272 ha). Z ustaleń 

kontroli NIK wynika jednak, Ŝe według stanu na dzień 30 października 2008 r. w stosunku 

do 11 działek nie ujawniono w księgach wieczystych aktualnego stanu prawnego. 

Łączna powierzchnia tych działek wyniosła 2.2980 ha, co stanowiło 0,6% zasobu nierucho-

mości gminnych. Ustalenia kontroli NIK wykazały, Ŝe od nabycia przez gminę prawa 

własności na mocy decyzji wojewody pilskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania gminie 

10 działek upłynęło ponad 14 lat, a jednej działki – ponad 12 lat. Zaniechanie działań 

mających na celu ujawnienie prawa własności gminy stanowiło naruszenie przepisów art. 35 

ust. 1 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r., Nr 124, 

poz. 1361 ze zm.). 

Podkreślić naleŜy, Ŝe do dnia zakończenia kontroli NIK Starosta Czarnkowsko-

Trzcianecki 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. 

3. NIK negatywnie ocenia pod względem legalności i rzetelności sposób 

przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów gminnych w dniu 31 października 2007 r. 

Nieprawidłowości dotyczą niespełnienia wymogów ustawowych, co do częstotliwości 

oraz metody przeprowadzenia inwentaryzacji za 2007 r. (poprzednia inwentaryzacja środków 

trwałych została przeprowadzona w 2003 r. i nie objęła inwentaryzacji nieruchomości 

gruntowych, co stanowiło naruszenie art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości – Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.). W protokole z dnia 25 stycznia 

2008 r., członkowie komisji inwentaryzacyjnej potwierdzili przeprowadzenie w dniu 

31 października 2007 r. (od godz. 12.00 do 13.00), inwentaryzacji „metodą spisu z natury 

według przedmiotu przeznaczenia gruntów gminnych” o łącznej powierzchni 430.3552 ha, 

których wartość wyniosła 3.323.568,50 zł. Komisja nie stwierdziła róŜnic inwentary-

zacyjnych. Taka wartość została wykazana w sprawozdaniu finansowym (bilansie), na dzień 

1 stycznia 2007 r. Ustalenia kontroli NIK wskazują jednak na to, Ŝe faktycznie inwentaryzację 
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przeprowadzono metodą porównawczą, nie stosując się jednak do obowiązujących w tym 

zakresie wymogów.  

Integralną część protokołu komisji inwentaryzacyjnej stanowiła ewidencja gruntów 

według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r., w której wykazano powierzchnię gruntów 

gminnych mniejszą o 1.6803 ha (429.6749 ha). Dopiero przeprowadzona w trakcie kontroli 

NIK, szczegółowa analiza transakcji dokonanych pomiędzy 31 października 2007 r., 

a 25 stycznia 2008 r. wykazała, Ŝe gmina w tym okresie nabyła trzy działki o wartości 

15.812,00 zł oraz dokonała sprzedaŜy pięciu działek. Ponadto, nabyła nieodpłatnie prawo do 

ośmiu działek. Na podstawie analizy zmian księgowych pomiędzy inwentaryzacją, a dniem 

okresu sprawozdawczego stwierdzono, Ŝe gmina nabyła w tym okresie grunty za cenę 

21.732,00 zł oraz dokonała sprzedaŜy gruntów za cenę 28.892,30 zł.  

Z ustaleń kontroli wynika zatem, Ŝe nie dokonano porównania danych i dokumentów, 

o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości 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.). 

Ponadto, ustalenia kontroli NIK wykazały, Ŝe protokół komisji inwentaryzacyjnej 

został podpisany przez Skarbnika gminy oraz pracowników Urzędu, którzy nie zostali przez 

Pana Wójta powołani do składu komisji inwentaryzacyjnej. 

4. NIK  negatywnie ocenia niewywiązywanie się przez Pana Wójta, w okresie 

od grudnia 2007 r. do października 2008 r., z obowiązku przekazywania wojewodzie, 

w terminie do 15 dnia kaŜdego miesiąca, sprawozdań z realizacji zadania dotyczącego 

składania do sądów wniosków o ujawnienie prawa własności nieruchomości gminnych 

w księgach wieczystych. Obowiązek taki wynikał z dyspozycji art. 4 ust. 1 ww.  ustawy 

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

nieruchomości Skarbu Państwa (…). 

Pierwsze sprawozdanie Pan Wójt przekazał Wojewodzie Wielkopolskiemu dopiero 

dnia 15 października 2008 r., tj. w czasie trwania kontroli NIK. 
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Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1. Zintensyfikowanie działań w celu ujawnienia aktualnego stanu prawnego 

nieruchomości stanowiących przedmiot prawa własności przysługującego gminie. 

2. Przeprowadzenie inwentaryzacji gruntów gminnych zgodnie z ustawą 

o rachunkowości. 

3. Wywiązywanie się z obowiązku składania sprawozdań do wojewody dotyczących 

złoŜonych do sądu wniosków o ujawnienie prawa własności nieruchomości gminnych 

w księgach wieczystych. 

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.  


