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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

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

Kontroli1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie 

skontrolowała Urząd Gminy Widuchowa, zwany w dalszym ciągu Urzędem, w zakresie 

aktualizacji stanu faktycznego i prawnego, nieruchomości stanowiących gminny zasób 

nieruchomości oraz mienie gminne w latach 2007 – 2008 (I półrocze). 

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

podpisanym w dniu 13 sierpnia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ust. 1 

ustawy o NIK, przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami działania Urzędu  

w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego, nieruchomości stanowiących gminny 

zasób nieruchomości oraz mienie gminne.  

 Przy prowadzeniu przez Urząd ewidencji nieruchomości stanowiących własność gminy 

oraz wykazu mienia komunalnego wystąpiły uchybienia dotyczące bieŜącego wpisywania 

zmian. Badanie dokumentacji źródłowej 57 nieruchomości gruntowych wykazanych  

w rejestrach Urzędu, ujawniło 2 przypadki nie wpisania do ewidencji zmian rodzaju uŜytku  

w 2008 r., mimo otrzymania przez Urząd  uprawomocnionych decyzji Starosty Gryfińskiego.  
                                                             
1 Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 
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Do powyŜszych uchybień doszło w wyniku bezzasadnego oczekiwania na zawiadomienie od 

Starosty Gryfińskiego o dokonaniu przez niego zmian w danych ewidencyjnych budynków  

i gruntów. 

      Ewidencja gminnych nieruchomości gruntowych prowadzona w Urzędzie była niespójna 

z ewidencją prowadzoną przez Starostę Gryfińskiego, odpowiedzialnego za jej prowadzenie 

na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami2. 

W ewidencji Starostwa Powiatowego w Gryfinie na dzień 1.01.2007 r. Gminie Widuchowa 

przypisanych było o 5 działek więcej o łącznej powierzchni 4,3 ha, a na dzień 1.01.2008 r. –  

o 2 działki więcej o łącznej powierzchni 2,1 ha. Do czasu kontroli NIK, Urząd nie 

podejmował Ŝadnych działań, które doprowadziłyby do zidentyfikowania i wyeliminowania 

tych róŜnic. 

 Sprawozdanie statystyczne „Statystyka gmin SG-01” wg stanu na dzień 31.12.2007 r. 

zostało sporządzone nierzetelnie. Zawierało zaniŜoną o 9,0 ha wielkość powierzchni gruntów 

gminnych ogółem oraz zaniŜoną o 11,4 ha wielkość powierzchni nieruchomości tworzących 

gminny zasób nieruchomości. 

 W ocenie NIK, nierzetelne były teŜ składane Wojewodzie Zachodniopomorskiemu przez 

Pana miesięczne sprawozdania o ilości złoŜonych do sądów wniosków o ujawnienie w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego, do których złoŜenia obligował art. 4 ust. 1 ustawy3. W grudniu 2007 r. do Sądu 

złoŜono 21 wniosków, natomiast w sprawozdaniu za grudzień 2007 r. wykazano 14 

wniosków, a w korekcie sporządzonej i przesłanej do wojewody w dniu 5 lutego 2008 r. 

wykazano 20 wniosków. Ponadto sprawozdanie złoŜone w kwietniu 2008 r. zostało 

sporządzone i przekazane z jednodniowym uchybieniem terminu.  

 NIK pozytywnie ocenia podjęte przez Pana Wójta w trakcie kontroli działania, w wyniku 

których przesłana została Wojewodzie Zachodniopomorskiemu skorygowana informacja 

dotyczących ilości wniosków złoŜonych do Sądu Rejonowego w Gryfinie o ujawnienie  

w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości i o załoŜenie ksiąg wieczystych. 

 

 

                                                             
2 Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. 
3 Ustawa za 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.) 
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 Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi NajwyŜsza Izba Kontroli wnioskuje o: 

1.   Podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do spójności danych 

ewidencyjnych Urzędu z danymi Starostwa. 

2.   Dokonanie korekty danych wg stanu na 31.12.2007 r. w złoŜonym do Urzędu 

Statystycznego w sprawozdaniu „Statystyka gmin SG-01”. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje 

przedstawienia przez Pana Wójta w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania 

wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji 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 Szczecinie, 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 wyŜej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK. 

 


