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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 Zielonej 

Górze skontrolowała Urząd Gminy w Krzeszycach, zwany dalej „Urzędem”, w zakresie 

aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących gminny zasób 

nieruchomości i mienie gminne. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2007 r. do zakończenia 

czynności kontrolnych. 

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

podpisanym 25 września 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o 

NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia realizację przez Pana Wójta 

obowiązków w zakresie uregulowania stanu prawnego nieruchomości gminnych. 

Ocenę uzasadniają stwierdzone przez NIK nieprawidłowości, które polegały m.in. na: 

• nierzetelnym i niezgodnym z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami 

prowadzeniu ewidencji nieruchomości gminnych;  

• nieskładaniu w Sądzie do połowy 2008 r. wniosków o ujawnienie w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości gminnych; 
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 2 

• nieprzekazywaniu Wojewodzie Lubuskiemu miesięcznych informacji o składanych w 

sądzie wnioskach o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości  gminnych; 

• nierzetelnym sporządzaniu rocznego sprawozdania SG-01 (w części dotyczącej 

gruntów gminnych);  

• nierzetelnej ewidencji księgowej gruntów oraz niezinwentaryzowaniu gruntów. 

1. W Urzędzie nie prowadzono rejestru nieruchomości, jak równieŜ wyodrębnionej 

ewidencji gminnego zasobu nieruchomości, a mienie gminne rejestrowano w dwóch 

zeszytach w formie zbiorczych wykazów, obejmujących wyłącznie działki ewidencyjne. Tym 

samym obowiązek prowadzenia i aktualizowania ewidencji nieruchomości gminnych 

wykonywany był niezgodnie z przepisami art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami2. Według danych Urzędu, 

gminny zasób nieruchomości obejmował 868 działek o ogólnej powierzchni prawie 540 ha, 

natomiast według danych Starostwa było to odpowiednio 46 działek i 29 ha. PowyŜsze 

znaczące rozbieŜności spowodowane były nieweryfikowaniem przez słuŜby Pana Wójta stanu 

faktycznego i prawnego nieruchomości oraz niepodejmowaniem działań mających na celu 

uzgodnienie danych dotyczących nieruchomości pomiędzy Urzędem a Starostwem. Dopiero 

podczas kontroli NIK zakupiono i rozpoczęto wprowadzanie danych dotyczących 

nieruchomości gminnych do programu komputerowego Radix Egrun. 

Urząd nie dysponował danymi o nieruchomościach gminnych w podziale na grupy i 

podgrupy rejestrowe. Pomimo braku tych danych, w Urzędzie sporządzono sprawozdanie 

statystyczne SG-01 za 2007 r. (w części dotyczącej gruntów gminnych), przy czym, jak 

wyjaśnił pracownik odpowiedzialny za jego sporządzenie, dane o powierzchni i liczbie 

działek w grupach i podgrupach rejestrowych podano „w przybliŜeniu”. Opracowując to 

sprawozdanie „dopasowano” powierzchnię gruntów do poszczególnych grup i podgrup 

rejestrowych. W rezultacie sprawozdanie przesłane do GUS zawierało nieprawdziwe dane o 

nieruchomościach gminnych. 

 W Urzędzie nie sporządzano planów wykorzystania nieruchomości wchodzących w 

skład gminnego zasobu nieruchomości. Plan taki, stosownie do treści art. 25 ust. 1 i 2 oraz w 

związku z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

                                                           
2 Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. 
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nieruchomościami, obejmuje okres trzyletni. Dopiero podczas kontroli NIK sporządzono plan  

obejmujący lata 2008-2010. 

2. Do Sądu Rejonowego w Sulęcinie z wnioskiem o załoŜenie 18 ksiąg wieczystych 

dla 63 działek ewidencyjnych wystąpił Pan Wójt dopiero w lipcu 2008 r. NaleŜy podkreślić, 

Ŝe do zakończenia kontroli NIK Pan Wójt nie otrzymał od Starosty Sulęcińskiego wykazu 

nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Gminy i nie 

podejmował działań, by uzgodnić ze Starostą wykaz składników mienia stanowiącego 

nieruchomości gminne. Intensywność działań Pana Wójta w zakresie zakładania ksiąg 

wieczystych moŜe być niewystarczająca do zrealizowania w wymaganym terminie obowiązku 

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

własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego3. 

Pan Wójt nie stosował takŜe przepisów art. 4 ust. 1 ww. ustawy, i nie przekazywał 

Wojewodzie Lubuskiemu miesięcznych informacji o wykonaniu obowiązku złoŜenia we 

właściwych sądach rejonowych wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa 

własności nieruchomości gminnych. Informacja taka została przekazana Wojewodzie tylko 14 

stycznia 2008 r. 

3. W Urzędzie nie prowadzono ewidencji szczegółowej dla gruntów, co 

uniemoŜliwiało ustalenie wartości początkowej poszczególnych nieruchomości. Zgodnie z 

postanowieniami załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. 

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, 

budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów 

publicznych4; ewidencja księgowa gruntów powinna być prowadzona w taki sposób, aby 

umoŜliwi ć określenie wartości początkowej poszczególnych gruntów, tj. powinna dotyczyć 

konkretnych nieruchomości. Z naruszeniem ww. rozporządzenia ujmowano w ewidencji 

księgowej zbiorczo posiadane, nabyte i sprzedane grunty. Nie prowadzono równieŜ księgi 

inwentarzowej gruntów, co naruszało postanowienia art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości5. Wbrew postanowieniom art. 20 ust. 1 tej ustawy, operacje 

gospodarcze − polegające na sprzedaŜy mienia komunalnego na łączną kwotę  57.698 zł oraz 

na nabyciu mienia komunalnego w kwocie 6.000 zł − nie były księgowane w danym 

miesiącu, lecz zbiorczo jednym poleceniem księgowania, pod datą 31.12.2007 r.  
                                                           
3 Dz.U. Nr 191, poz. 1365. W myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy, wnioski takie powinny być złoŜone w terminie  
   24 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie ustawy, tj. do 19 listopada 2009 r. 
4 Dz.U. Nr 142, poz. 1020 
5 Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm. 
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Brak szczegółowej ewidencji księgowej gruntów oraz ksiąg inwentarzowych gruntów 

był przyczyną nieprzeprowadzenia w 2007 r. (ani w okresach wcześniejszych) inwentaryzacji 

gruntów. Wartość niezinwentaryzowanych gruntów według zbiorczej ewidencji księgowej 

Urzędu na 31.12.2007 r. wynosiła 1.348.602,50 zł. Naruszono w ten sposób przepis art. 26 

ust. 1 pkt 3 oraz art. 26 ust. 3 ww. ustawy o rachunkowości. Zaniechanie przeprowadzenia 

inwentaryzacji stanowi, w świetle art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych6, naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych. 

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

1. Zapewnienie rzetelnych i kompletnych danych w ewidencji  nieruchomości gminnych.  

2. Zintensyfikowanie działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego 

nieruchomości gminnych, w tym urządzenia dla nich ksiąg wieczystych. 

3. Przekazywanie Wojewodzie Lubuskiemu miesięcznych sprawozdań z wykonania 

obowiązku złoŜenia we właściwych sądach rejonowych wniosków o ujawnienie w 

księgach wieczystych prawa własności nieruchomości gminnych. 

4. ZałoŜenie i prowadzenie ewidencji szczegółowej oraz ksiąg inwentarzowych gruntów 

gminnych.  

5. Przeprowadzanie inwentaryzacji gruntów gminnych.   

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze, 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 

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 Zielonej Górze, 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 w sprawie rozpatrzenia zastrzeŜeń. 

                                                           
6 Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm. 


