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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 Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój, zwany w dalszej części wystąpienia „Urzędem”, 

w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących gminny 

zasób nieruchomości oraz mienie gminne. 

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

w dniu 3 października 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy 

o NIK, przekazuje Pani  niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami działania związane  

z aktualizacją stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących gminny zasób 

nieruchomości oraz mienie gminne. 

PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŜej oceny cząstkowe. 

1. NIK pozytywnie ocenia działania Burmistrza Połczyna Zdroju w zakresie częstotliwości 

przeprowadzania inwentaryzacji rocznej składników majątkowych (2000 r., 2004 r.). 

RóŜnice na łączną kwotę 4.262,5 tys. zł wykazane w inwentaryzacji przeprowadzonej w 2004 r. 

pomiędzy stanem faktycznym, a ewidencyjnym, zostały w ewidencji finansowo-księgowej 

rozliczone w terminie do 31.12.2004 r.  

                                                   
1 Dz.U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701. 
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W okresie objętym kontrolą ewidencja finansowo-księgowa Urzędu prowadzona była na 

bieŜąco. Zmiany wynikające ze zbycia i nabycia nieruchomości przez Gminę Połczyn-Zdrój były 

ewidencjonowane w dniu sporządzenia aktów notarialnych. 

2. NIK negatywnie ocenia nie prowadzenie przez Urząd ewidencji nieruchomości, stanowiących 

gminny zasób nieruchomości oraz brak planu wykorzystania tego zasobu, do czego 

zobowiązywały przepisy art. 23 ust. 1, pkt 1 i 3, w związku z art. 25 ust. 2  ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami2. 

Niedostateczne były działania Urzędu związane z zakładaniem ksiąg wieczystych oraz  

z wpisami do tych ksiąg prawa własności nieruchomości Gminy Połczyn-Zdrój. Na dzień 31 

marca 2008 r. do ksiąg wieczystych nie było wpisanych 1.252 działki, co stanowiło 46,1 % 

ogółu. Urząd nie wykorzystywał przy tym środków finansowych przeznaczonych na ten cel  

w kolejnych budŜetach. W 2007 r. wykorzystano kwotę 2.154,20 zł, tj. 5,2 % planu rocznego, 

zaś w 2008 r. (do 10 września) –  9.955,20 zł, tj. 4,7 % planu rocznego. 

3. Do czasu kontroli Pani Burmistrz nie podjęła działań na rzecz usunięcia niezgodności zapisów 

w prowadzonej przez Starostę Świdwińskiego ewidencji gruntów stanowiących zasób Gminy 

Połczyn-Zdrój ze stanem faktycznym, co NIK ocenia negatywnie. Analiza 31 losowo wybranych 

nieruchomości wykazała, Ŝe dane w ewidencji prowadzonej przez Starostę dotyczące 5 działek 

nie były zgodne z dokumentacją źródłową. 

4. W ocenie NIK, nierzetelne były składane Wojewodzie Zachodniopomorskiemu przez Panią 

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 sprawozdaniach za 

styczeń, kwiecień, lipiec i sierpień 2008 r. wykazano odpowiednio o 1, 1, 2 i 3 wnioski więcej 

niŜ faktycznie złoŜono do sądu rejestrowego, zaś w lutym o 1 wniosek mniej. 

 Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi NajwyŜsza Izba Kontroli wnioskuje o: 

1. Prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących zasób Gminy Połczyn-Zdrój, 

stosownie do wymogu art. 23 ust. 1, pkt 1, w związku z art. 25 ust. 2 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. 

                                                   
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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2. Opracowanie planu wykorzystania zasobu nieruchomości, z uwzględnieniem jego 

aktualizacji w przypadku zmian w tym zasobie, stosownie do wymogu art. 23 ust. 1, pkt 3, 

w związku z art. 25 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

3. Podjęcie działań związanych z usunięciem  niezgodności w prowadzonej przez Starostę 

Świdwińskiego ewidencji gruntów stanowiących zasób Gminy Połczyn-Zdrój. 

4. Podjęcie działań związanych z przyspieszeniem składania wniosków o ujawnienie prawa 

własności dla nieruchomości stanowiących zasób gminy.  

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

przez Panią Burmistrz 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 Pani Burmistrz prawo zgłoszenia na piśmie, 

do Dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie, umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen i 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


