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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 Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim, 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 zostały przedstawione w protokole kontroli 

podpisanym 17 października 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o 

NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność Urzędu  

w kontrolowanym zakresie. 

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

• nierzetelnym prowadzeniu rejestru nieruchomości gminnych;  

• niesporządzeniu planu wykorzystania zasobu gruntów gminnych; 

• nierzetelnej ewidencji księgowej nieruchomości, będącej skutkiem niewłaściwego 

obiegu w Urzędzie dokumentów dotyczących zmian w stanie gruntów gminnych;  

• nieprzeprowadzaniu inwentaryzacji gruntów. 

1. Prowadzony w Urzędzie rejestr nieruchomości gminnych był nierzetelny  

i niezgodny z danymi wykazanymi w ewidencji prowadzonej przez Starostę Zielonogórskiego. 

                                                           
1 Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 
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Rejestr ten sporządzony jednorazowo na koniec 2006 r., nie był na bieŜąco aktualizowany. 

Starosta przekazał Panu Burmistrzowi 18 czerwca 2008 r. płytę CD  

z wykazem nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność 

jednostki samorządu terytorialnego, a takŜe niestanowiących własności jednostki samorządu 

terytorialnego i niepozostających w posiadaniu ich właścicieli, nieruchomości zabudowanych, 

w których lokale zajmowane są przez osoby objęte przepisami ustawy  

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

Wprawdzie na 1 stycznia 2008 r. wykazywana w Urzędzie ogólna liczba działek  

i powierzchnia nieruchomości zaliczonych do grup rejestrowych 4 i 5 były zgodne z danymi 

Starostwa, jednak zgodności takiej nie było juŜ w zakresie: 

� powierzchni gruntów zaliczonych do zasobu gminnego (podgrupa rejestrowa 4.1) – 

według danych Urzędu wynosiła ona 707 ha, a według danych Starostwa 676 ha; róŜnica 

wystąpiła takŜe w liczbie działek, odpowiednio 2.545 i 2.504; 

� powierzchni gruntów i liczby działek oddanych w wieczyste uŜytkowanie – według 

danych Urzędu powierzchnia wynosiła 15 ha (230 działek), a według Starostwa – 9 ha 

(224 działki); 

�  gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, których powierzchnia według danych 

Urzędu wynosiła 597 ha (2.226 działek), a według danych Starostwa 603 ha (2.245 

działek). 

Niezgodności pomiędzy rejestrem Urzędu, a ewidencją Starostwa potwierdziły wyniki, 

przeprowadzonego w toku kontroli NIK, badania losowo wybranej próby 34 działek  

z 3 obrębów wiejskich i jednego miejskiego. Stwierdzono, Ŝe w rejestrze Urzędu 25 działek  

z badanej próby było zaewidencjonowane niezgodnie z ewidencją Starostwa, nie ujawniono 

22 działek, które zostały podzielone i nadano im nowe numery; nie wykazano, Ŝe dwie działki 

zostały połączone i nadano im nowe numery ewidencyjne, a jedną działkę, która posiadała 

faktyczny numer 133/10 wykazano błędnie w rejestrze Urzędu jako 133/1.  

W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli powyŜsze nieprawidłowości były m.in. 

następstwem niepodjęcia przez Urząd działań w celu bieŜącego wyjaśniania róŜnic 

w powierzchniach nieruchomości gminnych z ewidencją Starostwa. Pan Burmistrz 

zadeklarował pozyskiwanie od Starostwa kwartalnych informacji o zmianach w ewidencji 

gruntów.  
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Przepływ wszelkich informacji o zmianach w stanie gruntów gminnych powinien być 

równieŜ, zdaniem NIK, zapewniony w drugą stronę, tj. od Urzędu do Starostwa. Pan 

Burmistrz, swoimi decyzjami z marca 2006 r., przekazał 7 gminnym jednostkom 

organizacyjnym w trwały zarząd ponad 33,3 ha nieruchomości (podgrupa rejestrowa 4.2), 

jednak nie poinformowano o tym Starosty. W rezultacie, w sporządzanym przez Starostwo 

tzw. rocznym bilansie gruntów gminnych, ww. nieruchomości przekazane w trwały zarząd nie 

zostały wykazane w bilansie sporządzonym według stanu na 1 stycznia 2007 r., a takŜe na 1  

stycznia 2008 r. Tym samym bilanse te nie odzwierciedlały rzeczywistej struktury podgrup 

rejestrowych gruntów Gminy.  

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 

nieruchomościami, obejmuje okres trzyletni. Prace nad sporządzeniem planu podjęto dopiero 

podczas kontroli NIK.  

2. Do 1 października 2008 r. księgi wieczyste załoŜono dla 530 działek, co stanowiło 

19,3% ogólnej liczby działek oraz 17% ich powierzchni. W okresie od 19 maja 2008 r. do  

1 października 2008 r. złoŜono 3 wnioski o załoŜenie ksiąg wieczystych dla 5 działek.  

Wnioski te Sąd Rejonowy w Zielonej Górze rozpatrzył pozytywnie w terminie poniŜej 

jednego miesiąca. W przygotowaniu są kolejne wnioski o załoŜenie KW dla 4 działek.  

W ocenie NIK intensywność działań Pana Burmistrza 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 terytorialnego2. 

W Urzędzie nie w pełni stosowano przepisy art. 4 ust. 1 ww. ustawy, tj. nie zawsze 

przekazywano Wojewodzie Lubuskiemu comiesięczne informacje o wykonaniu obowiązku 

złoŜenia w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze wniosków o ujawnienie w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości gminnych. Informacja taka została przekazana 

Wojewodzie: 14.01.2008 r., 14.02.2008 r., 14.03.2008 r. i 13.06.2008 r. 

3. W Urzędzie niezgodnie ze stanem rzeczywistym sporządzono „Protokół  

z inwentaryzacji gruntów metodą weryfikacji według stanu na dzień 31.12.2007 r.”. Mimo Ŝe 

                                                           
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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w treści tego protokołu wskazano okres przeprowadzonej „inwentaryzacji” (od 7 do 11 

stycznia 2008 r.), a takŜe jej metodę i rezultat, w toku kontroli NIK udowodniono, Ŝe 

inwentaryzacja, w rozumieniu przepisu art. 26 ust. 1 pkt 3 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości3, nie była w ogóle przeprowadzona, a faktycznie wykonaną 

czynnością było tylko porównanie ogólnej powierzchni gruntów według księgowego 

programu komputerowego SIGID z danymi wynikającymi z ewidencji nieruchomości 

gminnych, prowadzonych na stanowisku do spraw gospodarki gruntami i geodezji. Wartość 

niezinwentaryzowanych gruntów według ewidencji księgowej Urzędu na 30.06.2008 r. 

wynosiła 4.809.145,78 zł.  Inwentaryzacja gruntów nie była równieŜ przeprowadzona w 2002 

r. Zaniechanie przeprowadzenia inwentaryzacji, w świetle art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 

grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych4, stanowi 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Ewidencja księgowa gruntów, prowadzona przy pomocy programu komputerowego 

SIGID, na skutek wadliwego przepływu dokumentów dotyczących zmian w stanie gruntów 

gminnych, była nierzetelna. Na podstawie 5 działek z próby określonej w punkcie  

1 niniejszego wystąpienia stwierdzono, Ŝe 2 działki (tj. 40%) były niezasadnie wykazane 

 w programie SIGID, tzn. w ewidencji księgowej wykazano działki, które nie były juŜ 

własnością Gminy, bo zostały podzielone, nadano im nowe numery, a następnie sprzedano. 

Przyczyną tej nieprawidłowości było nieprzekazywanie dokumentów o zmianach w stanie 

gruntów gminnych na stanowiska księgowe.  

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

1. Zapewnienie rzetelnych, kompletnych i aktualnych danych w ewidencji nieruchomości 

gminnych.  

2. Przekazywanie Wojewodzie Lubuskiemu comiesięcznych sprawozdań z wykonania 

obowiązku złoŜenia w Sądzie Rejonowym wniosków o ujawnienie w księgach 

wieczystych prawa własności gruntów gminnych. 

3. Zapewnienie rzetelnego prowadzenia ewidencji księgowej nieruchomości.  

4. Przeprowadzanie inwentaryzacji gruntów gminnych.  

                                                           
3 Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm. 
4 Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm. 
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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. 

 
 
 


