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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 Miasta i Gminy w Szprotawie, zwany dalej „Urzędem”, w 

zakresie aktualizacji stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez Burmistrza 

Szprotawy, gospodarującego mieniem stanowiącym gminny zasób nieruchomości i mienie 

gminne. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2007 r. do zakończenia czynności kontrolnych. 

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

podpisanym 30 lipca 2008 r., na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuję Panu 

Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia realizację przez Pana Burmistrza 

obowiązków w zakresie uregulowania stanu prawnego nieruchomości gminnych. 

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

• nieskładaniu w Sądzie wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa 

własności nieruchomości gminnych; 

• nieprzekazywaniu Wojewodzie Lubuskiemu miesięcznych sprawozdań z wykonania 

obowiązku składania wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa 

własności gruntów gminnych; 

                                                           
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 
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• niewiarygodności danych zawartych w ewidencji nieruchomości gminnych 

i niepodejmowaniu działań w celu wyjaśnienia róŜnic w stosunku do ewidencji 

prowadzonej przez Starostę śagańskiego; 

• prowadzaniu inwentaryzacji gruntów niezgodnie z przepisami ustawy 

o rachunkowości. 

 

1. Do czasu kontroli NIK Pan Burmistrz nie podejmował działań w celu uregulowania 

stanu prawnego nieruchomości stanowiących gminny zasób, poprzez składanie w Sądzie 

Rejonowym w śaganiu wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości. Dopiero 1 lipca 2008 r., w związku z kontrolą NIK, złoŜono 10 wniosków 

dotyczących 67 działek ewidencyjnych. Stanowiło to zaledwie 2,6% ogólnej liczby działek 

ewidencyjnych o nieuregulowanym stanie prawnym. Dalsze działania, dotyczące ujawnienia 

własności nieruchomości stanowiących drogi gminne na 1.031 działkach, zaplanowano 

w październiku 2008 r. Intensywność działań Pana Burmistrza w tym zakresie 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 terytorialnego2. 

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

przekazywał Wojewodzie Lubuskiemu miesięcznych sprawozdań z wykonania obowiązku 

złoŜenia we właściwych sądach rejonowych wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych 

prawa własności gruntów gminnych. Informacja taka została po raz pierwszy przekazana 

Wojewodzie dopiero 10 lipca 2008 r., po złoŜeniu w Sądzie pierwszych wniosków.  

Do czasu kontroli NIK, Ŝadna z 16 jednostek organizacyjnych Gminy nie otrzymała od 

Pana Burmistrza prawa władania nieruchomościami w formie trwałego zarządu, mimo iŜ 

złoŜyły odpowiednie wnioski juŜ w okresie od kwietnia 2007 r. do stycznia 2008 r. Dopiero w 

toku kontroli NIK wydał Pan 11 decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu nieruchomościami. 

Ponadto Miejskiemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w 

Szprotawie przekazano w 2003 r. działki Nr 115/2 i 335/2 w nieodpłatne uŜytkowanie, 

naruszając w ten sposób przepis art. 50 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 

                                                           
2 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. 
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zdrowotnej3, z którego wynika, Ŝe publiczny ZOZ gospodaruje częścią mienia komunalnego 

przekazanego w zarząd. 

2. W Urzędzie prowadzona była ewidencja nieruchomości gminnych, jednak dane w 

niej zawarte nie były wiarygodne. Na przykład, według stanu na 1 stycznia 2008 r. wykazana 

w rejestrze ogólna powierzchnia grup rejestrowych 4 i 5 wynosiła 1.308 ha na 3.714 

działkach. Natomiast według danych Starostwa, powierzchnia grup rejestrowych 4 i 5 

wynosiła 1.217 ha i ulokowana była na 3.615 działkach. 

W zakresie gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym stwierdzono, Ŝe dane Urzędu 

i Starostwa dotyczące ich powierzchni były zgodne (1.068 ha). Zgodności takiej nie było 

jednak w zakresie liczby działek na tych gruntach: z danych Starostwa wynikało, Ŝe było ich 

1.196, natomiast według ewidencji Urzędu – 2.536. Kierownik Wydziału odpowiedzialnego 

za ewidencję gruntów gminnych nie potrafiła wyjaśnić tej róŜnicy. Do zakończenia kontroli 

NIK Pan Burmistrz nie otrzymał od Starosty Powiatu śagańskiego wykazu nieruchomości, 

które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność gminy Szprotawa, i nie 

podejmował działań, by uzgodnić ze Starostą ewidencję nieruchomości gminnych.  

NaleŜy podkreślić, Ŝe korzystanie z ewidencji prowadzonej przez gminę było 

utrudnione, gdyŜ uzyskanie danych na wskazany dzień było moŜliwe dopiero po 

przeprowadzeniu pracochłonnych czynności polegających na porównywaniu róŜnych 

dokumentów (operaty, akty notarialne, itp.). 

3. Inwentaryzacja gruntów gminnych przeprowadzana była co 4 lata, a ostatnia według 

stanu na 31 października 2006 r. TakŜe inwentaryzacja w 2002 r. przeprowadzona została 

według stanu na koniec października. Tymczasem z przepisu art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości4 wynika, Ŝe  jednostki przeprowadzają inwentaryzację na 

ostatni dzień roku obrotowego.   

W Urzędzie nie przestrzegano przepisów wewnętrznych dotyczących sposobu i 

terminów przekazywania do księgowości dokumentów o zmianach stanu gruntów gminnych, 

co powodowało, Ŝe ewidencja księgowa nie była na bieŜąco aktualizowana. Dopiero w 

wyniku inwentaryzacji przeprowadzonej w 2006 r. ujawniono, Ŝe ewidencja księgowa nie 

obejmowała ponad 1.500 działek (głównie drogi, lasy i rowy), w tym 5 działek z ulicami 

                                                           
3 Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm. 
4 Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm. 
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miejskimi. Przyczyną wykazanych róŜnic był niewłaściwy nadzór nad obiegiem dokumentów 

i pracą osób odpowiedzialnych za rejestrowanie zmian w zakresie nieruchomości gminnych. 

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

1. Zapewnienie rzetelnych i kompletnych danych w ewidencji gminnego zasobu 

nieruchomości.  

2. Zintensyfikowanie działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego 

nieruchomości gminnych, w tym urządzenia dla nich ksiąg wieczystych. 

3. Terminowe przekazywanie do księgowości dokumentów o zmianach stanu gruntów 

gminnych. 

4. Ustanowienie właściwej formy władania gruntami przez gminną jednostkę słuŜby 

zdrowia. 

5. Przekazywanie Wojewodzie Lubuskiemu miesięcznych sprawozdań z wykonania 

obowiązku złoŜenia we właściwych sądach rejonowych wniosków o ujawnienie 

w księgach wieczystych prawa własności gruntów gminnych. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze, na podstawie art. 62 ust. 1 

ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Burmistrza, 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 Burmistrzowi 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. 

 
 


