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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 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, 

NajwyŜsza Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu przeprowadziła w Urzędzie Miejskim 

w Zagórowie 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 15 grudnia 

 2008 r. 

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

podpisanym w dniu 24 grudnia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy 

o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie działania Pana Burmistrza w zakresie 

aktualizacji stanu faktycznego i  prawnego nieruchomości z zasobu gminnego i mienia 

gminnego. 

1. Ewidencja gminnego zasobu nieruchomości prowadzona była ręcznie w formie 

zestawień zawierających nazwę obrębu geodezyjnego, oznaczenia działki oraz dane o jej 

powierzchni i wielkości udziału, a takŜe wskazanie dokumentu źródłowego potwierdzającego 

tytuł własności. Ustalenia kontroli NIK wykazały jednak, Ŝe ewidencja ta nie w pełni 

odpowiadała wymogom określonym 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, 
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poz. 2603 ze zm.). Nie zawierała ona bowiem danych dotyczących przeznaczenia nierucho-

mości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego 

planu – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

 Ponadto, w ewidencji nie uwzględniono danych o ostatniej aktualizacji opłaty rocznej 

z tytułu uŜytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w uŜytkowanie wieczyste lub 

daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością, a takŜe 

informacji o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości oraz o toczących się postępowa-

niach administracyjnych i sądowych. NIK zwraca równieŜ uwagę na to, Ŝe sposób 

prowadzenia ewidencji gruntów nie dawał moŜliwości prezentowania danych na wybrany 

dzień. 

W wyniku porównania danych wykazanych w dokumencie pn. „Inwentaryzacja 

majątku gminnego” według stanu na dzień 1 stycznia 2007 r., dotyczących 179 nieruchomości 

gruntowych (214.4418 ha) oraz danych dotyczących 205 nieruchomości gruntowych 

(204.9451 ha), ujętych w ewidencji Urzędu według stanu na dzień 1 stycznia 2008 r., 

z ewidencją prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Słupcy (ewidencja powiatowa), 

stwierdzono rozbieŜności dotyczące powierzchni oraz liczby gminnych nieruchomości 

gruntowych. W ewidencji Urzędu według stanu na dzień 1 stycznia 2007 r., nie zostały ujęte 

42 nieruchomości gruntowe (55.2721 ha o łącznej wartości ewidencyjnej 1.438.982,95 zł). 

Ustalenia kontroli NIK wykazały, Ŝe dane te zostały wprowadzone do ewidencji gruntów 

Urzędu w grudniu 2007 r. Ponadto, dopiero w czasie kontroli NIK, zostały zaewidencjono-

wane dane dotyczące trzech nieruchomości (0.4056 ha o łącznej wartości ewidencyjnej 

21.187,20 zł). W stosunku do sześciu nieruchomości gruntowych (0,7941 ha o łącznej 

wartości ewidencyjnej 43.534,20 zł), które figurowały w ewidencji powiatowej, kontrolowana 

jednostka nie dysponowała dokumentacją potwierdzającą powiadomienie Starostwa 

Powiatowego w Słupcy o zmianach własnościowych. W ocenie NIK, wyŜej opisane 

rozbieŜności świadczyły o tym, Ŝe Urząd nie w pełni wykorzystywał moŜliwości, jakie dawał 

dostęp do ewidencji powiatowej w celu zapewnienia aktualności danych dotyczących 

jednostek ewidencyjnych gminy.  

NIK zwraca uwagę na to, 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 zasobu 

nieruchomości ciąŜą obowiązki w zakresie aktualizowania danych objętych wpisem 

do ewidencji powiatowej. 
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Ustalenia kontroli NIK wykazały równieŜ, Ŝe Pan Burmistrz nie występował 

do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskami w sprawie komunalizacji gruntów, które z mocy 

prawa stały się własnością Gminy Zagórów. Dotyczyło to 1.339 działek obejmujących 

o łącznej powierzchni 304.4538 ha o wartości według cen gruntów przyjętych w ewidencji 

Urzędu 15.519.843, 60 zł. 

2. NIK negatywnie ocenia działania Pana Burmistrza w celu aktualizacji stanu 

prawnego gminnego zasobu nieruchomości. Do czasu zakończenia kontroli NIK, nie został 

ujawniony w księgach wieczystych stan prawny siedmiu działek o łącznej powierzchni 

0.5745 ha – o łącznej wartości ewidencyjnej 33.687 zł. Uwzględniając, nieposiadanie 

dokumentacji dotyczącej sytuacji własnościowej sześciu działek o łącznej powierzchni 

0.7941 ha, nieujawniony stan prawny posiadało łącznie 0,68% gruntów zaliczonych 

do zasobu gminnego (200.6325 ha). 

Zaniechanie działań mających na celu ujawnienie prawa własności gminy stanowi 

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.). 

3. NIK negatywnie ocenia pod względem legalności i rzetelności sposób 

przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów gminnych według stanu na dzień 29 grudnia 2006 r. 

oraz 31 grudnia 2007 r. Ustalenia kontroli NIK wykazały, Ŝe w arkuszach spisu z natury nie 

zostały ujęte dane o wszystkich gruntach podlegających inwentaryzacji. Stwierdzono, Ŝe 

w wynikach ostatniej inwentaryzacji nie zostały uwzględnione dane o gruntach oznaczonych 

numerami geodezyjnymi: 7 obręb 0033 – Trąbczyn Wieś, (działka o powierzchni 0.1500 ha 

o wartości ewidencyjnej 7.500 zł), 155 obręb 0033 – Trąbczyn Wieś (działka o powierzchni 

0.1800 ha o wartości 9.000 zł) oraz 2096/2 Miasto Zagórów (działka o powierzchni 0.0320 ha 

o wartość 4.687,20 zł). Natomiast, w toku inwentaryzacji przeprowadzonej na koniec roku 

2006, nie zostały ujawnione dane o działce oznaczonej nr 44/2, obręb 0001 Zagórów 

(powierzchnia 0.1000 ha i wartości 500 zł). Podkreślić naleŜy to, Ŝe dane o ww. działce 

figurowały w ewidencji powiatowej. Jak wynika z ustaleń kontroli NIK, dane o działce 

wprowadzone zostały do ewidencji Urzędu, a następnie w październiku 2008 r. nastąpiła 

transakcja sprzedaŜy działki.  

Ponadto, inwentaryzacją przeprowadzoną według stanu na dzień 29 grudnia 2006 r. 

nie objęto równieŜ 42 działek (wartość 1.438.982,95 zł). Inwentaryzacją tą zostały natomiast 

objęte trzy działki gruntowe o łącznej powierzchni 33.7000 ha i o łącznej wartości 346.380 zł, 

podczas, gdy nie stanowiły one mienia gminnego. Nieprawidłowości dotyczyły równieŜ 
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błędnego wykazania w dokumentacji z ww. inwentaryzacji, powierzchni działki nr 411/1 

obręb 0024 Oleśnica Folwark (wartość 3.799,65 zł) oraz powierzchni i oznaczenia działki nr 

180/2 obręb 0034 Włodzimirów (wartość 21.995 zł).  

Z ustaleń kontroli NIK wynika zatem, Ŝe w trakcie inwentaryzacji nie dokonano 

rzetelnego porównania danych i dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). 

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.). 

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

od grudnia 2007 r. do grudnia 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 przepisów art. 4 ust. 1 ww.  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.). 

5. NIK zwraca uwagę, Ŝe do dnia zakończenia kontroli, Pan Burmistrz nie uzyskał od 

Starosty Słupeckiego 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. Ustalenia kontroli 

NIK wykazały jednak, Ŝe Pan Burmistrz dysponując wykazem wspólnot gruntowych 

sporządzonym na podstawie bazy ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Słupcy, posiadał wiedzę 

na temat wspólnot gruntowych z terenu Gminy Zagórów. Podkreślić równieŜ naleŜy to, Ŝe 

przedstawiciele Urzędu uczestniczyli w zebraniach wspólnot gruntowych.  

ZastrzeŜenia NIK dotyczą niepodejmowania przez Pana Burmistrza działań w celu 

powołania spółek przymusowych do sprawowania zarządu nad wspólnotami gruntowymi, 

nadaniu im statutów, a takŜe wyznaczeniu ich organów. Obowiązek taki wynikał z przepisu 

określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot 

gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169 ze zm.). 
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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. 

4. Podjęcie działań w celu utworzenia spółek przymusowych w tych wspólnotach 

gruntowych, które same nie utworzą spółki, nie przyjmą statutu i nie powołają jej organów. 

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

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Burmistrza, w terminie 14 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wyko-

nania 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 Burmistrzowi 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.  

 


