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P/08/001     Wrocław, dnia 23 września 2008 r. 
LWR-41014-5/2008      

 
Pan 
Wojciech Poczynek 
Wójt 
Gminy Stara Kamienica 

 
 

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 we Wrocławiu skontrolowała 

Urząd Gminy w Starej Kamienicy, zwany dalej „Urzędem”, w zakresie aktualizacji stanu 

faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości oraz 

mienie Gminy Stara Kamienica w okresie od 1 stycznia 2007r. do zakończenia kontroli w 

sierpniu 2008 r.  

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

w dniu 3 września 2008 roku, NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje 

Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 

Wieloletnie zaniedbania w zakresie uporządkowania sytuacji prawnej nieruchomości 

Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego na terenie kraju co do ujawnienia prawa 

własności do tych nieruchomości w księgach wieczystych oraz nasilający się proces 

zgłaszania roszczeń w stosunku do nieruchomości połoŜonych na terytorium RP przez 

obywateli innych państw, szczególnie na ziemiach zachodnich, spowodował wprowadzenie 

uregulowań prawnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniach w 

księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek 

samorządu terytorialnego2, nakładających obowiązek uporządkowania tych spraw w terminie 

do 19 listopada 2009 r., po przedłuŜeniu pierwotnego terminu o rok3. W świetle uregulowań 

tej ustawy, za prawidłowe wykonanie tych obowiązków odpowiadał Pan Wójt, jako organ 

właściwy w sprawach gospodarowania mieniem Gminy Stara Kamienica. 

                                                           
1 j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 
2  Dz. U. Nr 191, poz. 1365 ze zm. 
3 Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa 
własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. nr 116, poz. 
733) 
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NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność Urzędu w badanym okresie 2007 - 

sierpień 2008 r. w zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących 

gminny zasób nieruchomości oraz mienie Gminy Stara Kamienica w związku ze zbyt małym 

zaangaŜowaniem w realizację tych zadań w stosunku do ilości nieruchomości posiadających 

nieuregulowany stan prawny, nierzetelnym prowadzeniem gminnej ewidencji nieruchomości i 

niewłaściwym wykonywaniem czynności inwentaryzacyjnych w tym zakresie oraz nie wywiązywaniem 

się z obowiązku sprawozdawczego odnośnie realizacji tych zadań. Podstawę do takiej oceny 

stanowią przedstawione poniŜej ustalenia i oceny jednostkowe. 

1. Gminny zasób nieruchomości Gminy Stara Kamienica na dzień 1 stycznia 2007 r. liczył 1035 

nieruchomości (1061 działek) o łącznej powierzchni 231,31 ha, z czego aŜ 977 nieruchomości o 

powierzchni 217,39 ha posiadało nieuregulowany stan prawny, co stanowiło 94,4% w odniesieniu do 

ilości nieruchomości i 94,0% w stosunku do powierzchni. Stan ten w zasadzie nie uległ poprawie na 

przestrzeni 2007 r., bo na koniec tego roku z 1033 nieruchomości o łącznej powierzchni 233 ha w 

dalszym ciągu nie uregulowany stan prawny posiadało 965 o powierzchni 214,36 ha, co kształtowało 

ich wskaźnik odpowiednio na poziomie 93,4% i 92,0%. Dla poprawy tej sytuacji niezbędne jest 

zwiększenie zaangaŜowania w przygotowanie wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa 

własności Gminy Stara Kamienica do tych nieruchomości. Przygotowanie 31 takich wniosków 

obejmujących 56 działek o łącznej powierzchni 19,4 ha w kontrolowanym okresie 20 miesięcy od 

stycznia 2007 r. do sierpnia 2008 r. w ocenie NIK jest niewystarczające dla wypełnienia tych 

obowiązków, takŜe w przedłuŜonym o rok terminie do 19 listopada 2009 r. Dodatkowo nie podjęto 

interwencji w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze, pomimo opóźnień w realizacji 16 wniosków, 

w tym 3 złoŜonych w okresie obowiązywania ustawy z 7 września 2007r. o ujawnieniach w 

księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek 

samorządu terytorialnego precyzującej ten termin na okres jednego miesiąca od dnia złoŜenia 

wniosku. 

2. Kontrola wykazała nie realizowanie przez Pana Wójta obowiązku, co do 

przedkładania Wojewodzie Dolnośląskiemu comiesięcznych sprawozdań (pierwsze powinno 

być złoŜone w grudniu 2007 r.) w zakresie ilości wniosków składanych do Sądu Rejonowego 

w Jeleniej Górze o ujawnienie prawa własności Gminy Stara Kamienica do nieruchomości 

gminnych, wynikającego z art. 4 ust. 1 ustawy o ujawnieniach w księgach wieczystych prawa 

własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. 

Obowiązek w tym zakresie wypełniono dopiero w sierpniu 2008 r. w wyniku czynności 

kontrolnych NIK.  
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3. Czynności kontrolne ujawniły rozbieŜności pomiędzy danymi ujętymi w ewidencji 

środków trwałych w części dotyczącej nieruchomości a stanem faktycznym, co miało wpływ 

na zapisy w księgach rachunkowych. Dotyczyło to 8 nieruchomości o łącznej powierzchni 

3,7391 ha i wartości 71,0 tys. zł spośród 165 zbadanych. W odniesieniu do 7 nieruchomości o 

powierzchni 2,4491 ha i wartości 50,4 tys. zł (działka nr 223 w Nowej Kamienicy, 263 w 

Małej Kamienicy, 176/32 i 69/2 w Wojcieszycach, 276/21 w Starej Kamienicy, 38/11 w 

Barcinku i 67/1 w Kromnowie) nieprawidłowość polegała na wykazywaniu ich w ewidencji 

nieruchomości gminnych i w księgach rachunkowych, pomimo upływu od pół roku do ponad 

pięciu lat od ich zbycia przez Gminę Stara Kamienica. Stanowiło to naruszenie obowiązku 

określonego w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości4 w zakresie 

rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Podstawowa przyczyna tych nieprawidłowości 

wynikała z niewłaściwego przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi 

Urzędu, szczególnie pomiędzy komórką merytoryczną ds. nieruchomości a komórką 

finansową. W stosunku do pozostałej działki nr 379 w Starej Kamienicy rozbieŜność polegała 

na wykazaniu w ewidencji gminnej mniejszej powierzchni niŜ rzeczywista – 1,029 ha, 

zamiast 1,29 ha.  

4. Badania potwierdziły terminową realizację obowiązku w zakresie inwentaryzacji raz w 

ciągu 4 lat wynikającego z przepisu art. 26 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt. 3 ustawy o rachunkowości. 

NaleŜy jednak zwrócić uwagę na nierzetelność czynności porównawczych, bowiem w 

inwentaryzacji przeprowadzonej według stanu na 31 grudnia 2007 r. potwierdzono pozostawanie 

w zasobie Gminy Stara Kamienica 4 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,4103 ha i wartości 

28,2 tys. zł (działka nr 223 w Nowej Kamienicy, 263 w Małej Kamienicy, 176/32 w 

Wojcieszycach, 67/1 w Kromnowie) pomimo tego, Ŝe wcześniej zostały zbyte. Takie 

postępowanie wskazuje na nie wypełnienie obowiązku określonego w art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o 

rachunkowości w zakresie powiązania wyników inwentaryzacji z zapisami ksiąg rachunkowych 

oraz wyjaśnienia i rozliczenia róŜnic pomiędzy stanem faktycznym a stanem wykazanym w tychŜe 

księgach. Przepis art. 18 pkt. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych5 przeprowadzenie inwentaryzacji lub jej 

rozliczenie w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości kwalifikuje jako 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

                                                           
4 j.t. Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm. 
5 Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.  
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5. Kontrola wykazała rozbieŜności pomiędzy zapisami ewidencji nieruchomości 

prowadzonej przez Urząd a danymi wykazanymi w wykazie przekazanym Gminie Stara 

Kamienica przez Starostę Jeleniogórskiego w ramach obowiązku wynikającego z art. 1 ust. 1 

ustawy z 7 września 2007r. o ujawnieniach w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Według stanu na  

1 stycznia 2007 r. ewidencja prowadzona przez Urząd wykazywała grunty gminne o łącznej 

powierzchni 231,31 ha połoŜone na 1061 działkach, a wykaz przekazany przez Starostę 

Jeleniogórskiego 254 ha na 1088 działkach. RozbieŜności wystąpiły takŜe według stanów 

ustalonych na dzień 1 stycznia 2008 r., gdzie w ewidencji Urzędu uwidoczniono grunty 

gminne o powierzchni 232,78 ha na 1062 działkach, a w wykazie 235 ha na 1083 działkach. 

RozbieŜności wynikały przede wszystkim z róŜnic w stosunku do działek pozostających w 

uŜytkowaniu wieczystym innych podmiotów i zostały w czasie kontroli NIK usunięte. 

 Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1. WzmoŜenie działań w zakresie uregulowania stanu prawnego nieruchomości gminnych 

celem zakończenia ich realizacji w terminie ustalonym ustawą z dnia 7 września 2007 r. o 

ujawnieniach w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa 

oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. do 19 listopada 2009 r. 

2. Terminową realizację obowiązku wynikającego z art. 4 ust.. 1 ustawy z 7 września 2007r. o 

ujawnieniach w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa 

oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie comiesięcznego przekazywania 

Wojewodzie Dolnośląskiemu sprawozdań z realizacji zadań związanych z regulowaniem stanu 

prawnego nieruchomości gminnych.  

3. Podjęcie skutecznych działań celem doprowadzenia do zgodności pomiędzy stanem 

faktycznym nieruchomości gminnych a zapisami ewidencji księgowej i ewidencją 

geodezyjną Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego. 

 

 NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu, 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 realizacji wniosków lub przyczyn 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 prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury 
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NajwyŜszej Izby Kontroli we Wrocławiu 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. 

 

 


