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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy Będzino1, Będzino 19 (75-037 Będzino). 
 
Mariusz Jaroniewski, Wójt Gminy Będzino2 od 19 listopada 2018 r. W okresie od 
28 listopada 2014 r. do 19 listopada 2018 r. Wójtem był Henryk Broda. 

1. Sporządzanie i prowadzenie ewidencji nieruchomości, z uwzględnieniem 
ewidencji księgowej. 

2. Udostępnianie lub zbywanie nieruchomości. 

Od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2020 r., z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed lub po tym okresie.  

Artykuł 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 
 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie4. 
 
 
Sławomir Żudro, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/89/2020 z 7 maja 2020 r.   

(akta kontroli str. 1-5) 

II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 

Prowadzona w Urzędzie ewidencja gminnego zasobu nieruchomości6, była 
niekompletna i nieaktualna. Nie zawierała wszystkich elementów wymaganych 
przepisami art. 23 ust. 1c pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami7, tj. danych dotyczących przeznaczenia nieruchomości 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego8 lub Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy9. Nie we 
wszystkich przypadkach zawierała oznaczenie według księgi wieczystej lub 
w przypadku jej braku wskazanie dokumentu potwierdzającego posiadanie przez 
Gminę prawa własności. Ponadto, wbrew przepisom art. 24 ust. 1 ugn, jako 
integralną część gzn traktowano ujęte w niej działki przekazane w użytkowanie 
wieczyste, nie ujęto natomiast wszystkich działek wyszczególnionych w wykazach 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy. Dane dotyczące prawa 
własności niektórych działek były niezgodne z  danymi ujawnionymi w księgach 
wieczystych. Informację o prowadzeniu ewidencji gzn na stronach internetowych 
Biuletynu Informacji Publicznej10 Urzędu zamieszczono w trakcie kontroli NIK. 

Wykazane w bilansie Urzędu wartości gruntów, budynków i lokali, a także 
budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej oraz wodnej wynikały z ewidencji 

                                                      
1 Dalej: Urząd. 
2 Dalej: Wójt. 
3 Dz.U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
4 Dalej: NIK. 
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
6 Dalej: gzn. 
7 Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm., dalej ugn.  
8 Dalej: mpzp. 
9 Uchwalonym uchwałą nr XXIII/155/2000 Rady Gminy w Będzinie z dnia 17 lipca 2000 r., ze zmianami 
wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy nr, nr: VIII/54/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r., XIX/244/2005 z dnia 29 
listopada 2005 r., III/16/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r., XVII/144/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r., XXXIV/295/09 
z dnia 30 listopada 2009 r. XV/112/12 z dnia 3 lutego 2012 r. XI/75/15 z dnia 29 września 2015 r., dalej: 
Studium. 
10 Dalej: BIP. 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontroler 

OCENA OGÓLNA 



 

3 

 

księgowej Urzędu. Nieprawidłowe dane w tym zakresie wykazywano natomiast 
w informacjach o stanie mienia komunalnego oraz w sprawozdaniach SG-01. 

Inwentaryzacje gruntów i pozostałych środków trwałych za lata 2017-2019 
w Urzędzie przeprowadzane były terminowo, ale nie skutkowały ustaleniem 
faktycznego stanu aktywów, ponieważ nie dokonywano porównania ewidencji 
księgowej z ewidencją gzn, między którymi występowały znaczne różnice ilościowe. 
Obowiązek porównania danych z ewidencji księgowej z ewidencją gzn wynikał z § 8 
ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 
w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych 
zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych 
jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej11. 

W okresie objętym kontrolą Gmina posiadała obowiązujące plany wykorzystania 
gzn, jednak zarówno plan na lata 2015-2017 jak i plan na lata 2018-2020 nie 
zawierał wszystkich wymaganych danych.  
Zbywanie i udostępnianie nieruchomości odbywało się za zgodą Rady Gminy, 
jednak Urząd nie posiadał udokumentowanych analiz co do zasadności ich zbycia 
lub udostępnienia.  
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w dzierżawę lub 
użyczenie zostały prawidłowo podane do publicznej wiadomości oraz zawierały 
wszystkie wymagane dane. Ceny nieruchomości zostały prawidłowo ustalone, 
a przy określaniu wysokości czynszu dzierżawy stosowano jednolite zasady 
określone zarządzeniami Wójta.  
Procedury sprzedaży nieruchomości gminnych lub ich wydzierżawiania, w tym 
w miejscowościach z terenami o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej i turystycznej, 
były prawidłowo prowadzone i dokumentowane. Ceny sprzedaży były ustalane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. W umowach dzierżawy Gmina należycie 
zabezpieczyła swój interes prawny i ekonomiczny. Badane w toku kontroli 
postępowania windykacyjne prowadzone w 2019 r. były skuteczne. 

Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe12 kontrolowanej działalności  

1. Sporządzanie i prowadzenie ewidencji nieruchomości, 
z uwzględnieniem ewidencji księgowej  

1.1. W Studium i mpzp określone zostały tereny o funkcji rekreacyjno-
wypoczynkowej i turystycznej13 zlokalizowane w miejscowościach: Pleśna, Zagaje, 
Będzinko, Będzino, Podamirowo, Mścice, Dobiesławiec, Strzeżenica, Kładno. 

(akta kontroli str. 6-7)  

Ewidencja gzn w okresie kontrolowanym była prowadzona w formie elektronicznej 
i stanowiła moduł wykorzystywanego w Gminie programu SKD Gospodarka 
Nieruchomościami 2.0. W odniesieniu do nieruchomości gruntowych moduł ten 
umożliwiał rejestrowanie i wgląd do informacji w następujących zakładkach:  

                                                      
11 Dz.U. z 2020 r., poz. 342, dalej: rozporządzenie MRiF w sprawie rachunkowości oraz planów kont. 
12 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
13 M.in. hotele, domy wczasowe, pensjonaty, domki rekreacyjne, campingi, agroturystyka, urządzenia sportowo-
rekreacyjne, obiekty gastronomiczne. 
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 karta A, m.in.: status, indeks, rodzaj nieruchomości, adres, numer ewidencyjny 
działki, księga wieczysta, kataster, powierzchnia działki, wartość działki, data 
określenia wartości działki; 

 karta B, m.in.: opis nieruchomości, oznaczenie dokumentu ustanawiającego 
prawo własności,  określenie dokumentów ustanawiających inne prawa,  plan 
miejscowy, studium uwarunkowań, roszczenia, postępowania administracyjne, 
postępowania sądowe; 

 załączone dokumenty: pliki – źródła, nazwy, rozmiary; 

 aktualny status: przeznaczenie (aktualny – oddany w użytkowanie, w najem, 
dzierżawę, itp, przeznaczenie - do sprzedaży, najmu, dzierżawy, itp), indeks, 
rodzaj nieruchomości (zabudowana – ze wskazaniem rodzaju zabudowy, 
niezabudowana), adres, numer ewidencyjny, kod pocztowy, miejscowość, 
województwo. 

(akta kontroli str. 51-54) 

Wójt wyjaśnił: pracownicy Urzędu, zatrudnieni na stanowiskach, których zakres 
przewiduje potwierdzanie zgodności przetwarzanych danych, na podstawie 
indywidualnych upoważnień wydanych przez Starostę posiadają elektroniczny 
dostęp do powiatowej  ewidencji gruntów i budynków w systemie informatycznym 
EWID, za pomocą przeglądarki internetowej Web-Ewid. Do wyjaśnienia Wójt 
załączył wykaz 13 stanowisk obejmujących zakresem zadań ustalanie wymiaru 
podatku od gruntów i budynków, planowanie przestrzenne, gospodarkę gruntami, 
geodezję, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, na których zatrudnieni 
pracownicy posiadali dostęp do powiatowej ewidencji gruntów i budynków.      

(akta kontroli str. 60-63) 

Informacja o prowadzeniu ewidencji gzn na stronach internetowych BIP Urzędu 
została opublikowana w dniu 22.07.2020 r., tj. w trakcie kontroli NIK.  

(akta kontroli str. 303-304)  

1.2. W ewidencji gzn, wg. stanu na 30.04.2020 r. były ujęte 1 254 działki gruntu 
o łącznej powierzchni 390,6130 ha. 

(akta kontroli str. 16-50)  

Liczba i powierzchnia działek w ewidencji gzn była zgodna z informacjami zawartymi 
w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe 
w Koszalinie14.  
Badanie, którym objęto 50 dobranych losowo pozycji ewidencji gzn, wykazało, że  
we wszystkich przypadkach zawierała informacje określone w art. 23 ust. 1c, pkt 1-2 
ugn, tj. oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości oraz powierzchnię.  
W żadnym z badanych przypadków, w ewidencji gzn nie zostały ujęte informacje o: 

 przeznaczeniu nieruchomości w mpzp, a w przypadku braku planu – w Studium; 

 zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości; 

 toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych; 
których wymóg zamieszczania został określony w art. 23 ust. 1c, pkt 4, 6, 7 ugn. 

(akta kontroli str. 122-124) 

Wójt wyjaśnił: w latach 2017-2020 nie było zgłoszonych roszczeń ani nie 
prowadzono postępowań sądowych, których przedmiotem były nieruchomości 
stanowiące gzn. 

(akta kontroli str. 58) 

                                                      
14 Dalej: Starostwo. 
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Weryfikacja wszystkich działek ujętych w gzn wykazała brak oznaczenia księgi 
wieczystej lub dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Gminę prawa 
własności w przypadku braku księgi wieczystej w 50 przypadkach (z 1 254). 

(akta kontroli str. 16-50) 

Wójt wyjaśnił: brak ksiąg wieczystych dla wskazanych działek wymaga 
indywidualnej weryfikacji. W większości są to działki sklasyfikowane jako użytek 
drogowy, przekazane Gminie z mocy prawa, w stosunku do których zaniechano 
założenia nowej księgi wieczystej lub włączenia do ksiąg wieczystych prowadzonych 
dla gruntów gminnych. Po skompletowaniu dokumentów potwierdzających nabycie 
przez Gminę ww. działek, zostaną złożone wnioski o założenie nowych ksiąg 
wieczystych. 

(akta kontroli str. 59)  

W ewidencji gzn było ujętych 29 działek przekazanych w użytkowanie wieczyste. 
Traktowane były one jako integralna część gzn. 

(akta kontroli str. 16-50, 125) 

1.3.  Badanie, którym objęto próbę 10 pozycji ewidencji gzn15, wykazało, że 
informacje zawarte w ewidencji były zgodne z danymi zawartymi w:  

 ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo  – we wszystkich 
przypadkach, 

 księgach wieczystych – w sześciu przypadkach, w przypadku czterech 
pozostałych działek o numerach: 93/5 w obrębie Będzino, 181/1 w obrębie 
Dobre, 195/19 w obrębie Mścice, 103/5 w obręb Strachomino, w księgach 
wieczystych ujawniona była  informacja, że stanowią własność skarbu państwa 
lub osób fizycznych. 

(akta kontroli str. 126-143) 

Liczba i powierzchnia nieruchomości ujętych w ewidencji gzn była zgodna z liczbą 
i powierzchnią nieruchomości ujętych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej 
przez Starostwo. 

(akta kontroli str. 16-50, 64-121) 

Analiza aktualności ewidencji gzn, na przykładzie 114 działek ujętych 
w 25 wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub udostępnienia16 
wykazała, że: 

 działki, które zostały przeznaczone do sprzedaży i nie zostały sprzedane oraz 
działki przeznaczone do udostępnienia figurują w ewidencji gzn, z wyjątkiem 
działek nr nr: 82/16, 82/15, 82/14, 645/12, w Jamnie17, 694 i 730 w Koszalinie18, 
które również nie były ujęte w powiatowej ewidencji gruntów i budynków,  

 działki, które zostały sprzedane w latach 2017-2019 nie figurują w ewidencji gzn. 
 (akta kontroli str. 16-50, 144-184) 

1.4. Wartość nieruchomości Gminy ujęta w bilansach sporządzonych przez Urząd 
w okresie badanym była zgodna z wartością księgową i wynosiła: 2 818,2 tys. zł 
(grunty), 27 441,7 tys. zł (budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej) na 
dzień 1.01.2017 r.; analogicznie - 2 869,6 tys. zł i 31 243,9 tys. zł na dzień 
31.12.2017 r.; 2 873,3 tys. zł i 28 162,2 tys. zł na dzień 31.12.2018 r.; 2 823,1 tys. zł 
i 36 871,2 tys. zł na dzień 31.12.2019 r. 

(akta kontroli str. 187-206) 

                                                      
15 Wybraną z 50 pozycji objętych badaniem w pkt 1.2. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
16 Wykazy objęte badaniem w pkt 2.8. niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  
17 Ujęte w wykazach nr 1/04/2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 
18 Ujęta w wykazach nr 1/01/2018,  nr 1/03/2018,  nr 1/09/2017 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 
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Zmiany wartości nieruchomości w powyższym okresie wynikały m.in. ze sprzedaży 
i nabycia oraz komunalizacji. 

(akta kontroli str. 217, 218, 225, 231, 232) 

Wartość nieruchomości konta syntetycznego „011 Środki trwałe” na koniec 2019 r. 
była zgodna z sumą kont analitycznych. 

(akta kontroli str. 265-276) 

W sprawozdaniach SG-01 „Statystyka gminy środki trwałe”19 za lata 2017-2019, 
wartość gruntów gminnych wykazywano każdorazowo w kwocie 2 767 tys. zł. 

(akta kontroli str. 234-240)  

W informacjach o stanie mienia komunalnego Gminy20 wykazywano, że łączna 
wartość gruntów komunalnych, bez mienia w zarządzie Gminnego Zakładu 
Komunalnego i Gminnego Ośrodka Kultury wynosiła: na koniec: 2016 r. i 2017 r. – 
2 857,3 tys. zł,  2018 r. – 2 818,2 tys. zł, 2019 r. - 2 823,1 tys. zł.  

(akta kontroli str. 208, 215, 222, 229)   

Zgodnie z ewidencją księgową, wartość gruntów Gminy na 30.04.2020 r. wynosiła 
2 868,5 tys. zł. 

(akta kontroli str. 205-206) 

1.5. Ostatnia pełna inwentaryzacja środków trwałych, uwzględniająca grunty została 
przeprowadzona według stanu na 31.12.2017 r.  
Skarbnik Gminy wyjaśniła: w 2017 r spisem z natury objęto urządzenia techniczne 
i maszyny (kontr 011-3), środki transportu (011-4), inne środki trwałe (011-5), 
komputery oraz urządzenia techniczne (01106). Pozostałe środki trwałe obejmujące 
grunty, budynki i budowle komunalnych były objęte inwentaryzacją w drodze 
weryfikacji sald poprzez porównanie kont analitycznych i syntetycznych.  

 (akta kontroli str. 243) 

W każdym roku okresu badanego, przeprowadzano inwentaryzację gruntów według 
stanu na 31 grudnia danego roku, drogą weryfikacji sald.  
Prace komisji inwentaryzacyjnej zakończyły się odpowiednio: 12.01.2018 r., 
16.01.2019 r. i 15.01.2020 r., tj. w terminach o których mowa w art. 26 ust. 3 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości21. W wyniku inwentaryzacji 
przeprowadzanych w kolejnych latach nie stwierdzono różnic w stanie gruntów, 
budynków i budowli. 

(akta kontroli str. 265-276) 

1.6. Podczas inwentaryzacji przeprowadzanych w okresie badanym, nie 
dokonywano porównania danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją 
gzn. 

(akta kontroli str. 281)   

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Nieujęcie do 21.07.2020 r. na stronach internetowych BIP Urzędu informacji 
o prowadzeniu ewidencji gzn, oraz o zasadach udostępniania danych w niej 
zawartych, mimo obowiązku wynikającego z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit f ustawy 

                                                      
19 Sprawozdanie sporządzane na podstawie art. 30 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 443). 
20 Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzana na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).  
21 Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej22. Informacja o tej 
ewidencji została opublikowana w BIP Urzędu 22.07.2020 r. 

(akta kontroli str. 303-304) 

Wójt wyjaśnił: było to spowodowane błędnym uznaniem, że wcześniej opublikowana 
w BIP informacja o zasadach udostępniania informacji publicznej stanowi spełnienie 
ww. obowiązku. Po analizie przepisów, w dniu 22 lipca 2020 r. w BIP wprowadzono 
zakładkę „ewidencje”, w której zawarto informacje o ewidencji gzn.        

(akta kontroli str. 59) 

2. Nierzetelne prowadzenie ewidencji gzn, które polegało na: 

a) niewykonaniu obowiązku ewidencjonowania nieruchomości stanowiących gzn 
zgodnie w wymogami określonymi w art. 23 ust. 1c pkt 3 i 4 w związku z art. 25 
ust. 2 ugn poprzez: 

 niewskazanie numeru księgi wieczystej lub dokumentu potwierdzającego 
posiadanie przez Gminę prawo własności w przypadku braku księgi wieczystej, 
co dotyczyło 50 działek o numerach: 107/22, 113/8 w obrębie Będzinko, 57/9, 
81/3, 82/5, 82/9, 109/12, 131/9, 173/4, 206/2 w obrębie Będzino, 11/8, 11/9, 
13/2, 14/2, 16/5, 16/8, 62/32, 87/3 w obrębie Dobre, 100/1, 117/8, 118/5, 
123/11, 125/7 w obrębie Kiszkowo, 11/20, 11/21 w obrębie Kładno, 12/7, 13/6, 
24/6, 24/19, 230, 231 w obrębie Łękno, 4/22, 4/35, 4/43, 4/48, 4/49, 7/5, 24/3 
w obrębie Łopienica, 23/3, 24/5, 121/14 w obrębie Mścice, 42/2 w obrębie 
Słowienkowo, 27/3, 64/11, 65/1 w obrębie Strzepowo, 218/3, 218/4 w obrębie 
Strzeżenica, 145/16 w obrębie Śmiechów,169/121 w obrębie Tymień, 171/4 
w obrębie Wierzchomino (art. 23 ust. 1c, pkt 3 ugn); 

(akta kontroli str. 16-50) 

 nieokreśleniu przeznaczenia nieruchomości w mpzp, a w przypadku jego braku 
w Studium, co dotyczyło wszystkich działek ujętych w ewidencji gzn (art. 23 
ust. 1c. pkt 4 ugn). 

(akta kontroli str. 123-124) 

b) traktowanie jako część gzn działek oddanych w użytkowanie wieczyste, co 
dotyczyło 29 działek o numerach: 59, 60/2, 79/5, 109/19, 109/20, 109/21, 109/22, 
109/23, 114/2, 115/2, 109/14, 109/18 w obrębie Będzino, 18/2, 19/2, 19/3, 92/21, 
92/2, 92/3, 18/6, 18/1, 19/1, 15/1, 15/4, 33/4, 52 w obrębie Borkowice, 120/2 
w obrębie Smolne, 72/3, 72/5 w obrębie Śmiechów, 189/3 w obrębie Wierzchomino, 
o łącznej powierzchni 5,1294 ha. Powyższe było niezgodne z art. 24 ust. 1 ugn.  

(akta kontroli str. 16-50, 125) 

c) niezaktualizowaniu ksiąg wieczystych dla działek: 93/5 obręb Będzino, 181/1 
obręb Dobre, 195/19 obręb Mścice, 103/5 obręb Strachomino, w zakresie prawa 
własności Gminy Będzino do tych działek, w których jako właściciel wpisany był 
skarb państwa lub osoby fizyczne. 

(akta kontroli str. 137-143) 

Wójt wyjaśnił: powyższe prawdopodobnie zostało spowodowane przeoczeniem 
poprzedniego pracownika na stanowisku do spraw geodezji i gospodarki gruntami, 
do którego zadań należało prowadzenie ewidencji gzn. Nowozatrudniony pracownik, 
który objął to stanowisko w październiku 2019 r., ze względu na obszerny zakres 
zadań na zajmowanym stanowisku kontynuował dotychczasową praktykę 
prowadzenie tej ewidencji. W związku z ustaleniem ww. nieprawidłowości, 
pracownik ten prowadzi czynności mające na celu ich usunięcie. Sporządzone 
zostało zestawienie nieruchomości gminnych znajdujących się na terenach objętych 

                                                      
22 Dz.U z 2019 r., poz. 1429 ze zm. 
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mpzp w celu wprowadzenia stosownych informacji do ewidencji gzn.  Nieruchomości 
obciążone prawem użytkowania wieczystego, zostaną usunięte z tej ewidencji. 

 (akta kontroli str. 58, 59) 

3. Nieujęcie w ewidencji gzn działek stanowiących własność Gminy, wykazywanych 
w wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, co 
dotyczyło działek o numerach 82/16, 82/15, 82/14, 645/12, w Jamnie, ujętych 
w wykazie nr 1/04/2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oraz działek 
o numerach 694 i 730 w Koszalinie ujętych w wykazach nr 1/01/2018,  nr 1/03/2018 
i  nr 1/09/2017 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

(akta kontroli str. 15-50, 148, 163, 169, 171) 

Wymienione działki nie były również ujęte w powiatowej ewidencji gruntów 
i budynków. 

(akta kontroli str. 64-121) 

Podinspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami, prowadząca ewidencję gzn nie 
wskazała przyczyny nieujęcia wskazanych działek i podkreśliła, że przy 
obejmowaniu stanowiska na początku października 2019 r., nie miała świadomości 
braków i nieprawidłowości związanych z ewidencją gzn. 

(akta kontroli str. 305, 58, 59) 

4. Niedokonywanie podczas inwentaryzacji nieruchomości przeprowadzonych za 
lata 2017-2019, porównania danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją 
gzn, mimo obowiązku określonego w § 8 ust. 1 rozporządzenia MRiF w sprawie 
rachunkowości oraz planów kont.  

(akta kontroli str. 281) 

Wójt wyjaśnił: niedokonywanie porównań ww. ewidencji było spowodowane rotacją 
pracowników na stanowiskach jednoosobowych w latach 2017-2019. Nowy 
pracownik musiał w pierwszej kolejności zapoznać się z dokumentacją prowadzoną 
na stanowisku pracy oraz realizować bieżące obowiązki. Skutkowało to odsunięcie 
w czasie weryfikacji ewidencji księgowej z ewidencją gzn. Weryfikacja prowadzona 
podczas inwentaryzacji polegała na sprawdzeniu, czy w ewidencji analitycznej ujęte 
zostały operacje przeprowadzone w danym okresie i porównaniu sald kont 
analitycznych i syntetycznych. 

(akta kontroli str. 281)   

5. Różnice w liczbie i wartości gruntów gminnych występujących pomiędzy 
ewidencją gzn, ewidencją księgową, informacjami o stanie mienia komunalnego 
i sprawozdaniami SG-01, i tak: 

 w ewidencji gzn ujęte były 1 254 działki a w ewidencji środków trwałych – 212 
działek, 

 wartość gruntów w ewidencji księgowej i w bilansach na koniec lat 2017-2019 
wynosiła odpowiednio 2 869,6 tys. zł, 2 873,3 tys. zł, 2 823,1 tys. zł, ale 
w rocznych sprawozdaniach statystycznych SG-01 za te lata wykazywano 
każdorazowo 2 767 tys. zł, a w informacjach o stanie mienia komunalnego – 
odpowiednio 2 857,2 tys. zł, 2 818,2 tys. zł i 2 823,1 tys. zł. 

(akta kontroli str. 46, 302, 187-242) 

Wójt wyjaśnił, że powyższe różnice …wynikły na przestrzeni lat z niewłaściwej 
interpretacji sposobu ujęcia wartości gruntu (…) w sprawozdaniu statystycznym 
i finansowym). Z uwagi na wcześniejszy brak nadzoru nad wykonywanymi 
czynnościami  takie sytuacje miały niestety miejsce. W związku ze stopniowym 
systematyzowaniem stanu zastanego przez Wójta od listopada 2018 roku dążymy 
do wyeliminowania błędów wykazywanych w sprawozdaniach jak również dążymy 
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do zwiększenia zaangażowania pracowników w wykonywanie przez nich 
obowiązków służbowych (samodzielność w podejmowaniu decyzji jak również 
odpowiedzialność za znajomość zmieniających się przepisów i ich interpretacje). 
Z pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie ewidencji środków trwałych 
została przeprowadzona rozmowa dyscyplinująca oraz pracownik został 
zobowiązany do usystematyzowania i prawidłowego ewidencjonowania środków 
trwałych. Ponadto opracowywana jest koncepcja maksymalnego przepływu 
informacji pomiędzy poszczególnymi stanowiskami urzędu. Z uwagi na fakt, iż 
w większości są to stanowiska samodzielne i często zakresy obowiązków 
przypisane do poszczególnych pracowników mają bardzo szerokie spektrum 
oddziaływania zdarzają się sytuacje zagubienia bądź nieterminowego 
zaewidencjonowania zdarzeń czy to w ewidencji księgowej czy też ewidencji 
prowadzonej na stanowisku ds. geodezji i gospodarki gruntami… 

 (akta kontroli str. 280) 

Przywołane wyżej wyjaśnienia Wójta wskazują na nieprzestrzeganie standardów 
kontroli zarządczej określonych w Komunikacie nr 23 Ministra Finansów 
z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów 
publicznych23, zgodnie z którymi:  

 należy zadbać, żeby osoby zarządzające i pracownicy posiadali wiedzę, 
umiejętności i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać 
powierzone zadania oraz rozwijać kompetencje zawodowe (standard nr 2),  

 struktura organizacyjna jednostki powinna być dostosowana do aktualnych celów 
i zadań, zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności komórek organizacyjnych 
winien być określony w formie pisemnej, w sposób przejrzysty i spójny, a każdy 
pracownik powinien mieć określony aktualny zakres obowiązków, uprawnień 
i odpowiedzialności (standard nr 3), 

 cele i zadania powinny być określone jasno i w co najmniej rocznej perspektywie 
ze wskazaniem komórek organizacyjnych i osób odpowiedzialnych za ich 
wykonanie, a ocena realizacji celów i zadań powinna być przeprowadzana 
z uwzględnieniem kryterium oszczędności, efektywności i skuteczności (standard 
nr 6), 

 osobom zarządzającym i pracownikom należy zapewnić w odpowiedniej formie 
i czasie właściwe oraz rzetelne informacje potrzebne do realizacji zadań 
(standard nr 16).  

Prowadzona w Urzędzie ewidencja gzn, obejmująca 1 254 pozycje działek 
gruntowych, była niekompletna i nieaktualna. Nie zawierała danych dotyczących 
przeznaczenia nieruchomości w mpzp lub Studium, co stanowiło naruszenie art. 23 
ust. 1c pkt 4 ugn. Ponadto w 50 przypadkach nie wskazano księgi wieczystej lub 
dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Gminę prawa własności 
w przypadku braku księgi wieczystej, co było niezgodne z art. 23 ust. 1c pkt 3 ugn. 
Nie zaewidencjonowano w niej co najmniej 6 działek stanowiących własność Gminy, 
ujętych w wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy, 
a 29 działek oddanych w użytkowanie wieczyste traktowano jako integralną część 
gzn. W czterech przypadkach dane ujęte w ewidencji gzn, w zakresie prawa 
własności danej nieruchomości, były niezgodne z danymi ujawnionymi w księgach 
wieczystych. 

Wykazane w bilansie Urzędu wartości gruntów, budynków i lokali, a także 
budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej oraz wodnej wynikały z ewidencji 

                                                      
23 Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84.   
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księgowej Urzędu. Nieprawidłowe dane w tym zakresie wykazywano natomiast 
w informacjach o stanie mienia komunalnego oraz w sprawozdaniach SG-01.  

Inwentaryzacje gruntów i pozostałych środków trwałych za lata 2017-2019 
w Urzędzie przeprowadzane były terminowo. Nie dokonywano jednak porównania 
danych księgowych z danymi zawartymi w ewidencji gzn, co skutkowało brakiem 
zgodności liczby działek pomiędzy ewidencją gzn a ewidencją księgową. 

2. Udostępnianie lub zbywanie nieruchomości  

2.1. W okresie badanym, w Gminie obowiązywały plany wykorzystania gminnego 
zasobu nieruchomości na lata 2015-201724 i 2018-202025.   

(akta kontroli str. 306-325) 

2.2. Wyżej wymienione plany wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 
zawierały program zagospodarowania nieruchomości zasobu26 oraz m.in.:  

 powierzchnię gruntów wchodzących w skład gzn – 385 ha z określeniem rodzaju 
użytków, 

 powierzchnię nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste – 
10 ha, 

 prognozę wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości zasobu oraz 
nabywaniem nieruchomości do zasobu – 200 tys. zł rocznie, 

 planowane dochody z gospodarowania gzn.  
W planach tych nie uwzględniono prognozy dotyczącej aktualizacji opłat z tytułu 
użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz 
opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości. 

(akta kontroli str. 306-325) 

2.3. Na dzień 30.04.2020 r., na terenie Gminy obowiązywało siedem mpzp 
przyjętych uchwałami Rady Gminy w latach 2003-2015, które swoim zakresem 
obejmowały 1 817,75 ha, tj. 10,9% ogólnej powierzchni Gminy27, z czego dwa plany 
obejmujące powierzchnię 1 710,65 ha (10,3% powierzchni Gminy) zostały 
uchwalone dla potrzeb lokalizacji farm wiatrowych. 

(akta kontroli str. 326) 

Na terenach objętych mpzp znajdowały się 103 działki, z 1 254 działek ujętych 
w ewidencji gzn. 

(akta kontroli str. 327-328)  

W latach 2017-2020 przyjęto pięć wniosków o sporządzenie lub zmianę mpzp, 
z czego dwa wnioski, złożone przez podmioty gospodarcze, w związku z planami 
budowy stacji transformatorowych zostały objęte procedurą planistyczną. W trzech 
przypadkach, ze względu na brak ekonomicznego uzasadnienia oraz brak potrzeby 
zmiany nie przystąpiono do prac planistycznych. 

(akta kontroli str. 329-331) 

2.4. W latach 2017-2020 Gmina nie miała ustalonych zasad w zakresie nabywania, 
zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania 

                                                      
24 Plan wprowadzony zarządzeniem nr 130/2015 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 października 2015 r. 
25 Plan wprowadzony zarządzeniem nr 283/2018 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 stycznia 2018 r. 
26 W Planie określono m.in.: zbywanie nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w mpzp, 
dopuszczenie do zbycia nieruchomości nieobjętych mpzp, zbędnych dla realizacji celów Gminy, sprzedaż 
gruntów przyległych do wspólnot mieszkaniowych, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości, udostępnianie nieruchomości, które nie będą zagospodarowane na cele inwestycyjne, kontynuację 
dotychczasowych mów dzierżawy oraz użyczenia.  
27 16 613 ha. 
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na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o których mowa w art. 18 ust. 
2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym28. 
W obowiązujących w ww. okresie planach wykorzystania gzn, zawarto 
postanowienie, że rozstrzygnięcia dotyczące nabywania i zbywania oraz 
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata będą 
zapadały indywidualnie wyłącznie za zgodą Rady Gminy. 

(akta kontroli str. 59, 317, 325)     

2.5. Dochody Gminy uzyskane w okresie badanym w związku z gospodarowaniem 
nieruchomościami gzn, wyniosły łącznie: 3 334,1 tys. zł, w tym z tytułu: 

 sprzedaży – 1 630,8 tys. zł, w tym w 2017 r. – 1 255,7 tys. zł, w 2018 r. – 
178,4 tys. zł, w 2019 r. – 196,7 tys. zł; 

 opłat za użytkowanie wieczyste – 18,6 tys. zł, w tym odpowiednio: 5,7 tys. zł, 
5,1 tys. zł, 3,3 tys. zł oraz 4,5 tys. zł w 2020 r. (do 30.04.); 

 najmu i dzierżawy – 1 125,8 tys. zł, w tym odpowiednio: 368,4 tys. zł, 
357,1 tys. zł, 309,2 tys. zł, 91,1 tys. zł; 

 opłat za służebność gruntową: 13,2 tys. zł – w 2018 r.; 

 odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego29: 
545,7 tys. zł – w 2017 r.  

(akta kontroli str. 332-342)  

W 2016 r. z powyższych tytułów dochody Gminy wyniosły ogółem 1 171,1 tys. zł. 
W 2017 r. dochody były wyższe o 1 004,4 tys. zł, głównie ze względu na uzyskane 
odszkodowanie za przejęte nieruchomości. W 2018 r. dochody były niższe 
o 600,3 tys. zł od dochodów uzyskanych w 2016 r., ze względu na niezrealizowanie 
planu sprzedaży nieruchomości wynoszącego 2 032,4 tys. zł. W 2019 r. dochody 
były niższe od uzyskanych w 2016 r. o 661,9 tys. zł.     

(akta kontroli str. 332)  

2.6. Zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny zostały określone w uchwale 
nr IX/66/11 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 r.30. 
W okresie badanym Gmina udzieliła jednej ulgi w spłacie należności z tytułu zbycia 
lub udostępnienia nieruchomości. W 2019 r. na wniosek dzierżawcy nieruchomości 
gminnej, uzasadniony trudnościami finansowymi związanymi z suszą, Wójt wyraził 
zgodę na odroczenie terminu zapłaty zaległych rat czynszu dzierżawnego 
dotyczącego dwóch nieruchomości za 2018 r. Odroczenie terminu płatności 
z jednoczesnym rozłożeniem spłaty na dwie raty płatne w 2019 r.31 dotyczyło 
zaległości na łączną kwotę 5 395,28 zł. Ulga została udzielona zgodnie z zasadami 
ustalonymi w uchwale nr IX/66/11 Rady Gminy. Raty, wraz z należnymi odsetkami, 
zostały zapłacone w 2019 r.     

(akta kontroli str. 343-344, 487)  

2.7. Z wyjaśnień Wójta wynika, że przed zbyciem lub udostępnieniem nieruchomości 
przeprowadzana była analiza zasadności jej zbycia lub udostępnienia. 
Postępowanie w tym zakresie polegało na tym, że Wójt lub jego zastępca  wspólnie 
z pracownikami zajmującymi się gospodarowaniem nieruchomościami, 
planowaniem przestrzennym oraz inwestycjami badali czy dana nieruchomość 
będzie wykorzystywana przez Gminę w ramach planowanych inwestycji lub 
realizacji zadań własnych. Dokonywano również oceny danej nieruchomości pod 

                                                      
28 Dz. U. z 2020 r. poz. 713; dalej ustawa osg. 
29 Dotyczy działek, które w związku z budową drogi ekspresowej S6, z mocy prawa stały się własnością Skarbu 
Państwa. 
30 Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 99, poz. 1799; dalej: Uchwała Rady Gminy nr IX/66/11.  
31 Pierwsza rata do 31.07.2019 r., druga do 15.09.2019 r. 
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kątem potencjału i zainteresowania. Po wstępnej analizie zasadności sprzedaży, 
Wójt przedstawiał jej wyniki Radzie Gminy w celu uzyskania stosownej zgody. 
Podjęcie uchwały w sprawie zgody na sprzedaż wymagało również pozytywnej 
opinii Komisji Infrastruktury. 

(akta kontroli str. 59) 

2.8. W latach 2017-2020 (do 30.04.) w Urzędzie sporządzonych zostało ogółem 
27 wykazów nieruchomości32 (13 w 2017 r., pięć w 2018 r., sześć w 2019 r. i trzy 
w 2020 r.), z tego siedem dotyczących sprzedaży nieruchomości i 20 – oddania 
nieruchomości w dzierżawę lub najem. 

 (akta kontroli str. 345) 

Analiza dokumentacji wszystkich 27 wykazów, w zakresie ich publikowania, 
wykazała, że stosownie do art. 35 ust. 1 ugn, wykazy zostały wywieszone 
w siedzibie Urzędu na okres 21 dni, a informacja o ich wywieszeniu została podana 
do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach 
internetowych Urzędu.  

(akta kontroli str. 346-347) 

2.9. W wyniku badania  25 wykazów33 ustalono, że wszystkie zawierały niezbędne 
informacje wymagane przepisami art. 35 ust. 2 ugn. 

 (akta kontroli str. 348)  

2.10. Zgodnie z art. 150 ust. 5 i art 156 ust. 3 ugn wartość rynkowa nieruchomości 
publikowana w wykazach została ustalona na podstawie aktualnych operatów 
szacunkowych, sporządzonych przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych. 

(akta kontroli str. 349-350) 

2.11. Stawki czynszu dzierżawnego podane w wykazach nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem, były zgodne ze stawkami 
określonymi w obowiązujących zarządzeniach Wójta, odpowiednio w sprawie 
ustalenia stawek odpłatności za dzierżawę użytków rolnych i nieruchomości 
niezabudowanych34 oraz w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni 
użytkowej lokali użytkowych35. 
Stawki odpłatności były zróżnicowane w zależności od sposobu użytkowania 
gruntów36 oraz powierzchni. 

   (akta kontroli str. 151-186, 351-357) 

2.12.  W okresie od 1.01.2017 r. do 30.04.2020 r. Gmina zawarła 117 umów zbycia 
lub udostępnienia nieruchomości z gzn37, w tym:  

 10 umów sprzedaży, z tego pięć w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 
ust. 2 pkt 6 ugn i pięć w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, 

 104 umowy dzierżawy – wszystkie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, 

 dwie umowy najmu, 

 jedną umowę użyczenia. 
 (akta kontroli str. 358) 

                                                      
32 Bez wykazów obejmujących tylko lokale mieszkalne. 
33 Badaniem nie objęto dwóch wykazów w sprawie najmu nieruchomości.  
34 Zarządzenia Wójta nr: 2015/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., obowiązujące od dnia podpisania do 31.07.2017 r., 
nr 251/2017 r. z dnia 1 sierpnia 2017 r., obowiązujące od dnia podpisania do 18.02.2018 r., nr 288/2018 z dnia 
19 lutego 2018 r., obowiązujące od dnia podpisania.  
35 Zarządzenie Wójta nr 45/2011 r. 
36 Tj. na cele: rolnicze, rolnicze - czasowe zagospodarowanie do celów związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, nierolnicze i nieleśne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nierolnicze i nieleśne 
nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
37 Bez umów dotyczących lokali mieszkalnych i garaży. 
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2.13. We wszystkich 12 badanych w toku kontroli postępowaniach zakończonych 
zawarciem umowy dzierżawy38, nieruchomości były ujęte w opublikowanych 
wykazach sporządzonych zgodnie z zasadami określonymi w art. 35 ust 1 ugn. 

(akta kontroli str. 348, 359-361) 

2.14. Badanie kontrolne 22 postępowań39, w tym: 
a)  10 dotyczących sprzedaży nieruchomości, w tym pięciu w miejscowościach 

z terenami o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej i turystycznej (trzy w m. Pleśna, 
jedno w m. Mścice, jedno w Będzinie), pięciu w pozostałych miejscowościach 
(dwa w m. Dobrzyca, dwa w m. Borkowice, jedno w m. Wierzchomino); 

b)  12 dotyczących oddania nieruchomości w dzierżawę w miejscowościach 
z terenami o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej i turystycznej (cztery 
w m. Pleśna, cztery w Będzinie, trzy w m. Mścice, jedno w m. Będzinko); 

wykazało m.in., że:  

 z 10 postępowań w sprawie sprzedaży pięć zostało przeprowadzonych w trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego, pięć w trybie bezprzetargowym; 

 postępowania sprzedaży w trybie bezprzetargowym w czterech przypadkach 
zostały przeprowadzone na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ugn – na polepszenie 
zagospodarowania działki sąsiedniej, a w jednym przypadku na podstawie 
art. 37 ust. 2 pkt 3 ugn – na cele związane z budową urządzeń infrastruktury 
elektroenergetycznej, 

 postępowania w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę, dotyczyły 
udostępnienia nieruchomości na czas nie przekraczający 3 lat i we wszystkich 
przypadkach zostały przeprowadzone w trybie bezprzetargowym, przy czym 
w dziewięciu przypadkach nieruchomości zostały wydzierżawione na cele rolne, 
a w trzech przypadkach, dotyczących części działki 34/12 o pow. 300 m2 
w m. Pleśna – na pole namiotowe40.  

We wszystkich badanych przypadkach były przestrzegane przepisy ugn 
a postępowania zostały rzetelnie udokumentowane. 

(akta kontroli str. 362-385) 

2.15. Z objętych badaniem kontrolnym 20 spraw41 po zawarciu umów sprzedaży lub 
udostępnienia nieruchomości w jednym przypadku nabywca nieruchomości uzyskał 
decyzję ustalającą warunki zabudowy42. W pozostałych przypadkach nabywcy 
i dzierżawcy nieruchomości gminnych nie występowali o wydanie warunków 
zabudowy. W trzech przypadkach sprzedane nieruchomości były położone na 
obszarze objętym mpzp. Właściciele lub użytkownicy ww. nieruchomości nie 
występowali o przystąpienie do opracowania lub zmiany mpzp.  

 (dowód: akta kontroli str. 386) 

2.16. W badanych w toku kontroli umowach dzierżawy43 zawarte były postanowienia 
zabezpieczające interes prawny i ekonomiczny Gminy, określające m.in.: 

 zasady i terminy wnoszenia opłat, 

 konsekwencje niewniesienia ustalonych opłat, 

 prawo do zmiany wysokości czynszu w przypadku zmiany wysokości stawek 
dzierżawy, 

 cele, do których może być używane dzierżawione mienie, 

                                                      
38 Badanie kontrolne przeprowadzone na podstawie spraw wybranych do badania w pkt 2.14. wystąpienia. 
39 Badaniem nie objęto postępowań dotyczących sprzedaży i najmu lokali mieszkalnych i garaży.  
40 W latach 2017-2019 umowa dzierżawy była zawierana na dwa miesiące (od 1 lipca do 31 sierpnia).  
41 Wskazanych w punkcie 2.14. 
42 Decyzja dotyczyła inwestycji polegającej na budowie myjni samochodowej wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną w m. Mścice.  
43 Objętych badaniem omówionym w pkt 2.14. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
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 zakaz dokonywania jakichkolwiek zmian w dzierżawionym mieniu bez zgody 
Gminy, 

 obowiązek utrzymywania dzierżawionego mienia w odpowiedniej kulturze, 
tj. wykaszanie i nie dopuszczenie do zachwaszczenia i zaśmiecenia, 

 możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku, gdy 
dzierżawca będzie naruszał postanowienia umowy, 

 prawo kontroli wydzierżawionej nieruchomości. 
(akta kontroli str. 387-394) 

We wszystkich badanych postępowaniach sprzedaży, zapłata ceny nastąpiła przed 
podpisaniem umowy sprzedaży. 

(akta kontroli str. 359) 

2.17. Zarządzeniem nr 21/2013 Wójta Gminy z dnia 16 grudnia 2013 r., w Urzędzie  
została wprowadzona procedura windykacyjna należności obejmująca również 
windykację należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. 

(akta kontroli str. 395-399)  

Badanie wpłat czynszu przez dzierżawców, z którymi zawarto umowy w wyniku 
postępowań wymienionych w punkcie 2.14, niniejszego wystąpienia wykazało, że 
dwie osoby nie dokonywały terminowych płatności, a zaległości rat wynoszących od 
360 zł do 943,82 zł wynosiły od jednego do 20 miesięcy.  
Urząd nie posiadał dokumentacji z czynności windykacyjnych prowadzonych 
w latach 2017-2018. Pełna dokumentacja w tym zakresie była prowadzona od 2019 r. 
przez zatrudnionego od styczna 2019 r. nowego pracownika na stanowisku 
inspektora ds. windykacji i egzekucji. 
W efekcie działań podjętych w 2019 r. zaległości zostały zapłacone wraz 
z odsetkami za zwłokę.  

(akta kontroli str. 400-402, 487-494) 

2.18.1. Sposób sprawdzania prawidłowości wykorzystywania udostępnionych 
nieruchomości gminnych, ze względu na brak dokumentacji źródłowej, został 
przedstawiony przez Wójta w formie wyjaśnienia, z którego wynika, że pracownicy 
Urzędu dokonywali sprawdzenia w trakcie oględzin nieruchomości podczas 
wykonywania różnych czynności terenowych przez m.in. inspektora 
ds. komunalnych, podinspektora ds. geodezji i gospodarki gruntami, inspektora 
ds. inwestycji gminnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, pracownikom 
zalecono  stworzenie dokumentacji fotograficznej i sporządzenie notatki służbowej.  
W latach 2017-2020 nie stwierdzono przypadków naruszania warunków umów 
dzierżawy, najmu lub użytkowania wieczystego. 
Wójt wyjaśnił: większość umów dzierżawy dotyczy gruntów wykorzystywanych na 
cele rolnicze. Są to w dużej części nieruchomości położone w dalekiej odległości od 
zabudowań i infrastruktury. Jedyna możliwość ich wykorzystania ma charakter 
rolniczy.  

(akta kontroli str. 380, 415) 

Przeprowadzone w toku kontroli oględziny44 dziesięciu działek gruntu45, położonych 
w miejscowościach: Mścice, Będzino i Pleśna wykazały, że we wszystkich 
przypadkach były one wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem określonym 
w umowach dzierżawy, tj. na cele rolne i na pole namiotowe. 

(akta kontroli str. 403-406) 

                                                      
44 Na podstawie art. 39 ustawy o NIK. 
45 Wskazanych w punkcie 2.14. 
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2.18.2. W badanym okresie została złożona jedna skarga na działalność Wójta 
w postępowaniu dotyczącym uchwalenia mpzp. Skarga po przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego, uchwałą nr XIV/108/19 Rady Gminy w Będzinie 
z dnia 19 grudnia 2019 r. została uznana za niezasadną. 

 (akta kontroli str. 407-414) 

2.19. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie46, w okresie od listopada 2018 r. 
do lutego 2019 r. przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej 
Gminy za lata 2014-2017, w wyniku której m.in. stwierdzono: 

 nieobjęcie inwentaryzacją przeprowadzaną metodą weryfikacji, według stanu na 
koniec 2014 r. i 2015 r., nieruchomości o łącznej wartości 2 619,9 tys. zł, które 
nie były ujęte w ewidencji środków trwałych, wskutek czego nie ustalono 
nadwyżki w stanie środków trwałych. 

(akta kontroli str. 424-434) 

W wystąpieniu pokontrolnym z 11.04.2019 r., w związku z powyższym ustaleniem, 
Prezes RIO w Szczecinie, wydał wniosek dotyczący przeprowadzenia inwentaryzacji 
metodą weryfikacji w sposób umożliwiający ustalenie rzeczywistego stanu majątku 
i doprowadzenie do zgodności danych w księgach rachunkowych ze stanem 
rzeczywistym. 

(akta kontroli str. 435-441)    

W odpowiedzi z 13.05.2019 r. Wójt poinformował Prezesa RIO o podjętych 
działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, 
m.in. pouczeniu pracownika ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami o przekazywaniu 
dokumentów potwierdzających podział, kupno i sprzedaż mienia gminy, mających 
wpływ na ustalenie rzeczywistego stanu majątku. 

(akta kontroli str. 442-447) 

Ustalenia kontroli NIK dotyczące nieuzgadniania w ramach inwentaryzacji ewidencji 
księgowej z ewidencją gzn, wskazują, że wniosek wydany przez Prezesa RIO nie 
został zrealizowany.  
W latach 2017-2020 Urząd nie był objęty innymi kontrolami obejmującymi 
zagadnienia badane w toku niniejszej kontroli. 

(akta kontroli str. 416)  

2.20. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami 
gminnymi objętych niniejszą kontrolą zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym 
Urzędu było przypisane samodzielnym stanowiskom pracy, i tak zadania 
związane z:  

 prowadzeniem ewidencji gzn, opracowywaniem planu wykorzystania gzn 
i organizacją postępowań dotyczących sprzedaży należą do zakresu zadań 
podinspektora ds. geodezji i gospodarki gruntami,  

 organizacja postępowań dotyczących dzierżawy gruntów należy do zakresu 
zadań stanowiska ds. gospodarki gruntami, umów i zamówień publicznych, 

 organizacja postępowań dotyczących najmu należy do zakresu zadań 
stanowiska ds. gospodarki komunalnej, 

 ustalanie programów w zakresie mpzp, przygotowanie projektów uchwał do 
projektów założeń planów zagospodarowania przestrzennego, uzgadnianie 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należały do zakresu 
zadań stanowiska ds. planowania przestrzennego oraz stanowiska 
ds. budownictwa i infrastruktury technicznej.     

                                                      
46 Dalej: RIO. 
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Egzekwowanie należności wynikających z umów dzierżawy, najmu i użytkowania 
wieczystego należało do zadań inspektora ds. windykacji i egzekucji w Referacie 
Finansów i Budżetu. 
Wymienione zadania pracownicy mieli przypisane w aktualnych zakresach 
czynności. 

(akta kontroli str. 448-486) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

W planach wykorzystania gzn przyjętych na lata 2015-2017 i 2018-2020 nie ujęto 
prognozy dotyczącej aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego 
zarządu nieruchomości, mimo obowiązku określonego w art. 25 ust 2a pkt 2d ugn. 

(akta kontroli str. 306-325) 

Wójt wyjaśnił: ww. prognozy nie zostały ujęte w planach wykorzystania gzn, 
ponieważ w okresie objętym tymi planami, nie przewidywano takich postępowań. 

(akta kontroli str. 279) 

W okresie objętym kontrolą Gmina posiadała obowiązujące plany wykorzystania 
gzn, jednak zarówno plan na lata 2015-2017 jak i plan na lata 2018-2020 nie 
zawierały wszystkich wymaganych danych.  
Zbywanie i udostępnianie nieruchomości odbywało się za zgodą Rady Gminy, 
jednak Urząd nie posiadał udokumentowanych analiz co do zasadności ich zbycia 
lub udostępnienia. 
Odroczenie w 2019 r. terminu spłaty należności z tytułu czynszu dzierżawnego 
nastąpiło zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Gminy.  
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w dzierżawę lub 
użyczenie zostały prawidłowo podane do publicznej wiadomości oraz zawierały 
wszystkie wymagane dane. Ceny nieruchomości zostały prawidłowo ustalone, 
a przy określaniu wysokości czynszu dzierżawy stosowano jednolite zasady 
określone zarządzeniami Wójta.  
Objęte kontrolą postępowania w celu sprzedaży nieruchomości oraz oddania 
nieruchomości w dzierżawę, w tym w miejscowościach z terenami o funkcji 
rekreacyjno-wypoczynkowej i turystycznej, zostały prawidłowo przeprowadzone 
i rzetelnie udokumentowane. W zawartych umowach zabezpieczono interes prawny 
i ekonomiczny Gminy, a od osób, które zalegały z zapłatą czynszów dzierżawnych 
skutecznie wyegzekwowano należności wraz z odsetkami za zwłokę. 
Prowadzone przez pracowników Urzędu kontrole wykorzystywania udostępnionych 
nieruchomości na cele określone w umowach nie były dokumentowane.  

III. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Uzupełnienie ewidencji gzn o dane w zakresie przeznaczenia nieruchomości 
w mpzp, a w przypadku braku planu - w Studium oraz o wskazanie ksiąg 
wieczystych lub w przypadku ich braku - dokumentów potwierdzających 
posiadanie przez Gminę prawa własności. 

2. Zapewnienie zgodności danych w ewidencji gzn ze stanem faktycznym poprzez 
wpisanie nieujętych działek stanowiących własność Gminy. 

3. Niezaliczanie do gzn działek oddanych w użytkowanie wieczyste. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 
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4. Przeprowadzenie weryfikacji treści ksiąg wieczystych założonych dla 
nieruchomości gminnych w zakresie zgodności ze stanem faktycznym w celu 
dokonania ich aktualizacji zgodnie z aktualnym stanem prawnym. 

5. Przeprowadzanie podczas inwentaryzacji nieruchomości porównania danych 
wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją gzn i dokonanie odpowiednich 
korekt tych ewidencji zgodnie z wynikami porównania.  

6. Jednolite, zgodne ze zaktualizowaną ewidencją księgową prezentowanie 
danych dotyczących ilości i wartości gruntów gminnych w informacjach o stanie 
mienia komunalnego i sprawozdaniach SG-01. 

7. Ujęcie w planie wykorzystania gzn prognozy dotyczącej aktualizacji opłat 
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie 
wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości. 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 
 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i ust. 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej 
przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 30 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 
Szczecin,  26    sierpnia 2020 r. 
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