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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy Szczecinek1. 

Ryszard Jasionas, Wójt Gminy Szczecinek2, od 28.11.2014 r. 
(akta kontroli str. 2-4) 

1. Sporządzanie i prowadzenie ewidencji nieruchomości, z uwzględnieniem ewidencji 
księgowej. 
2. Udostępnianie lub zbywanie nieruchomości. 

Od 1.01.2017 r. do 30.06.2020 r., z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed lub po 
tym okresie. 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie4.  

Jarosław Tarasewicz, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/79/2020 z 4.05.2020 r.  

(akta kontroli str. 1) 

II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 

Prowadzona w Urzędzie ewidencja gminnego zasobu nieruchomości6 obejmowała 
wszystkie działki będące własnością Gminy Szczecinek7. Liczba wykazanych w niej 
działek była zgodna z liczbą działek ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków 
prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku8. Ewidencja GZN w odniesieniu do 
części działek nie zawierała wszystkich wymaganych danych. Na stronach internetowych 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu9 nie zamieszczono informacji o jej prowadzeniu 
i zasadach udostępniania zawartych w niej danych.  

Wykazane w bilansie Urzędu wartości gruntów, budynków i lokali były zgodne z ewidencją 
księgową Urzędu.  

W Urzędzie każdego roku dokonywano porównania danych wynikających z ewidencji 
księgowej z ewidencją GZN oraz terminowo przeprowadzono inwentaryzację składników 
majątku trwałego, w tym gruntów, za rok 2017. Nie została udokumentowana data 
inwentaryzacji gruntów za rok 2018 i 2019. 

                                                      
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 Dalej: Gmina. 
8 Dalej: Starostwo. 
9 Dalej: BIP Urzędu. 

Jednostka kontrolowana  

Kierownik jednostki 
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Zakres przedmiotowy 
kontroli  
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podjęcia kontroli  
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W okresie objętym kontrolą w Gminie nie przyjęto planu wykorzystania GZN, do 
opracowania którego, zgodnie z art.  25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami10 zobowiązany był Wójt Gminy. 

Ulgi w spłacie należności z tytułu czynszu dzierżawnego lub najmu pomieszczeń na cele 
gospodarcze, tj. umorzenia należności, odroczenie terminu spłaty należności oraz 
rozłożenie spłaty należności na raty, udzielone zostały według zasad określonych przez 
Radę Gminy Szczecinek11. 

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w dzierżawę oraz 
informacje o wynikach postępowań były prawidłowo publikowane. Ceny wywoławcze 
przyjęte w wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nie były niższe od 
wartości ustalonych dla poszczególnych nieruchomości na podstawie aktualnych operatów 
szacunkowych. Stawki czynszu dzierżawnego, przyjęte w wykazach nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę, były ustalane zgodnie z uregulowaniami 
wewnętrznymi.  

Postępowania poprzedzające zawarcie umów sprzedaży12, umów oddania nieruchomości 
w dzierżawę13 lub najem14 oraz umów użyczenia nieruchomości15, w tym 
w miejscowościach o charakterze turystycznym, zostały przeprowadzone prawidłowo 
i rzetelnie udokumentowane. Umowy na dzierżawę i najem nieruchomości zawierały zapisy 
określające konsekwencje prawne lub ekonomiczne nieuiszczania czynszu.  

NIK negatywnie ocenia zawarcie jednej z umów najmu lokalu użytkowego, pomimo 
nieuregulowania przez najemcę należności powstałych w okresie obowiązywania 
wcześniejszej umowy najmu.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe16 kontrolowanej działalności 

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

1.1. W okresie objętym kontrolą w Urzędzie prowadzono ewidencję GZN w formie 
elektronicznej w pliku Microsoft Excel. Na dzień 20.05.2020 r. plik ten obejmował 
53 arkusze, w których, w zestawieniach tabelarycznych ewidencjonowane były działki dla 
27 obrębów geodezyjnych:  Brzeźno, Dalęcinko, Dalęcino, Drawień, Drężno, Dziki, 
Gałowo, Grąbczyn, Gwda Mała, Jelenino, Krągłe, Kusewo, Kwakowo, Marcelin, Mosina, 
Nowe Gonne, Parsęcko, Sitno, Spore, Stare Wierzchowo, Trzebiechowo, Turowo, 
Wierzchowo, Wilcze Laski, Wojnowo, Żółtnica (po dwa arkusze dla ww. obrębów) oraz  
Gwda Wielka (w jednym arkuszu). Miejscowościami o charakterze turystycznym 
wg zapisów Studium17 były Gwda Wielka, Spore, Malechowo (obręb Nowe Gonne), Dziki, 
Stare Wierzchowo, Grąbczyn, Trzebiechowo, Wierzchowo, Drężno.  

 (akta kontroli str. 17-91) 

                                                      
10 Dz. U. z 2020 r. poz. 65, ze zm.; dalej: ustawa ogn. 
11 Dalej: Rada Gminy. 
12 Badaniem kontrolnym objęto sześć postępowań. 
13 Badaniem kontrolnym objęto sześć postępowań. 
14 Badaniem kontrolnym objęto sześć postępowań. 
15 Badaniem kontrolnym objęto dwa postępowania. 
16 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. 
17 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek – dokument stanowiący 
załącznik do uchwały nr XVII/263/2020 Rady Gminy z dnia 6 lutego 2020 r.; dalej: Studium. 

Opis stanu faktycznego 
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Pracownicy Urzędu mieli dostęp do powiatowej ewidencji gruntów 
i budynków prowadzonej przez Starostwo poprzez system IntraEWID. Za pomocą loginu 
i indywidualnego hasła 14 pracowników Urzędu18 miało podgląd do danych dotyczących 
działek ewidencyjnych, m.in. do numerów, obrębów działek, powierzchni działek, 
właścicieli działek i ich adresów, budynków, map działek, użytków i klas bonitacyjnych, 
położenia punktów granicznych, numerów ksiąg wieczystych, infrastruktury. Pracownicy 
mieli również możliwość wydruku wypisu z rejestru gruntów oraz wydruku mapy do celów 
informacyjnych. 

 (akta kontroli str. 92-95) 

Na stronach internetowych BIP Urzędu brak było informacji o prowadzeniu przez Urząd 
ewidencji GZN oraz o zasadach udostępniania informacji w niej zawartych. 

                                                                                                             (akta kontroli str. 96) 

1.2. Na dzień 20.05.2020 r. ewidencja GZN obejmowała 2 074 działki o łącznej 
powierzchni 1 280,2584 ha położonych w 27 obrębach geodezyjnych. Ewidencja GZN 
prowadzona w formie zestawień tabelarycznych w poszczególnych arkuszach obejmowała 
10 kolumn, w których odnotowywano: 
-  kolejny numer wpisu w zestawieniu; 
-  identyfikator działki; 
-  zapisy wynikające z art. 23 ust. 1c pkt 1-4 ustawy ogn, tj.: nr działki, nazwę obrębu 

geodezyjnego, powierzchnię działki, nr księgi wieczystej, przeznaczenie nieruchomości 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego19 lub w Studium; 

-  oznaczenie użytku (podawane, jako symbol gruntu rolnego, gruntu leśnego, gruntu 
zabudowanego i zurbanizowanego, gruntu pod wodami). 

Zapisy w ww. arkuszach GZN nie umożliwiały określenia: 
-  liczby nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych w poszczególnych obrębach; 
-  daty wpisu nieruchomości do ewidencji lub jej wykreślenia; 
-  liczby i powierzchni budynków na poszczególnych działkach.  
W zestawieniach tabelarycznych nie były wyodrębnione kolumny dla informacji 
o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości (art. 23, ust.1c, pkt 6) lub o toczących się 
postepowaniach administracyjnych i sądowych (art. 23, ust. 1c, pkt 7). 

(akta kontroli str. 17-91) 
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami20 wyjaśnił: 
-  brak jest pozycji służącej do wskazania informacji o zgłoszonych roszczeniach do 

nieruchomości ponieważ w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Gminy 
nie zgłaszano roszczeń do nieruchomości;  

-  brak jest pozycji służącej do wskazania informacji o toczących się postępowaniach 
administracyjnych i sądowych, ponieważ w stosunku do nieruchomości stanowiących 
własność Gminy nie są prowadzone postępowania administracyjne i sądowe. 

Ponadto nadmieniam, że po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych w ewidencji 
GZN zamieszczone zostaną kolumny w celu uzupełnienia brakujących informacji. 

(akta kontroli str. 92-93) 

Analiza danych zawartych w ewidencji GZN wykazała, że: 
a)  dla 69 działek nie wskazano numeru księgi wieczystej, w tym: 

                                                      
18 Pięć osób z Referatu Gospodarki Nieruchomościami, cztery osoby z Referatu Komunalnego, cztery osoby z Referatu 
Finansów i Budżetu, jedna osoba z Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych,  
19 Dalej: mpzp. 
20 Dalej: Referat GN. 
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-  dla 40 działek w obrębie Drężno, dodatkowo dla działek nr 239/3, 240/4 i 256/2 
wskazano tylko powierzchnię ewidencyjną bez wskazania innych danych 
wymaganych art. 23 ust. 1c ogn; 

-   dla trzech działek w obrębie Grąbczyn (nr 2/22,85/2 i 120/4), dodatkowo nie 
wskazano zapisów dotyczących przeznaczenia tych nieruchomości w mpzp; 

-  dla ośmiu działek w obrębie Parsęcko (nr 305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 305/5, 305/6, 
305/7 i 725); 

-  dla 12 działek w obrębie Spore (nr 480/2, i od 480/6 do 480/16) wskazano tylko  
powierzchnie ewidencyjną bez wskazania innych danych wymaganych art. 23 
ust. 1c ogn; 

-  dla dwóch działek w obrębie Stare Wierzchowo (nr 58/54 i 58/55); 
-  dla jednej działki w obrębie Trzebiechowo (nr 22/92); 
-  dla dwóch działek w obrębie Turowo (nr 63/4 i 8/64), dodatkowo nie wskazano 

zapisów dotyczących przeznaczenia tych nieruchomości w mpzp; 
-  jednej działki w obrębie Żółtnica; 

b)  w odniesieniu do dwóch działek w obrębie Nowe Gonne (nr 46/18 i 47/8) oraz jednej 
działki w obrębie Turowo (nr 15/49) brak było zapisów dotyczących przeznaczenia ich 
w mpzp. 

(akta kontroli str. 17-91) 

Analiza danych zawartych w ewidencji GZN dla 50 wybranych działek wykazała, że: 
a) dla każdej z 50 działek zawarto zapisy określające identyfikator działki, nr działki, obręb 

geodezyjny, powierzchnię działki, nr księgi wieczystej, charakter użytku, przeznaczenie 
w mpzp lub w Studium;  

b) w żadnym przypadku nie było adnotacji o roszczeniach zgłoszonych do nieruchomości lub 
o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych – na podstawie dostępnej 
dokumentacji nie ustalono, aby wobec tych nieruchomości były zgłoszone jakiekolwiek 
roszczenia lub toczyły się jakiekolwiek postępowania administracyjne bądź sądowe. 

(akta kontroli str. 98-151) 

Porównanie danych zawartych w ewidencji GZN dla 50 powyższych działek, z danymi 
zawartymi w ewidencji prowadzonej przez Starostwo, nie wykazało rozbieżności. 

(akta kontroli str. 17-91, 97-152)    

1.3. Analiza zapisów dotyczących 10 działek21 ujętych w ewidencji GZN22 pod względem 
ich zgodności z dokumentacją źródłową tj. zawartymi umowami, informacjami z rejestru 
gruntów, wypisami i wyrysami z mpzp, danymi zawartymi w księgach wieczystych, 
wykazała, że dane zawarte w ewidencji GZN były zgodne z danymi wynikającymi 
z dokumentacji źródłowej.  

(akta kontroli str. 153-155) 

Analiza aktualności ewidencji GZN, na przykładzie 66 działek ujętych w 20 wykazach 
nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub udostępnienia23 oraz działek objętych 20 
postępowaniami zbycia lub udostępnienia24, wykazała, że: 
a)  działki, które zostały sprzedane w latach 2017-2020 nie figurują w ewidencji GZN, 

                                                      
21 Wybranych spośród 50 działek objętych badaniem, o którym mowa w pkt 1.2. niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego. 
22 Badanie dotyczyło działek: 41/2 obręb Brzeźno, 163 obręb Dalęcino, 153/5 obręb Gałowo, 244/7 obręb Gwda Mała, 
75/3 obręb Krągłe, 86/2 obręb Kwakowo, 459/24 obręb Parsęcko, 239/7 obręb Spore, 10/2 obręb Turowo, 269/2 obręb 
Wierzchowo. 
23 Wykazy objęte badaniem w pkt 2.7. niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  
24 Postępowania objęte badaniem w pkt 2.13. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
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b) działki które zostały oddane w dzierżawę, najem, użyczenie lub nie zostały sprzedane 
figurują w ewidencji GZN. 

                                                                                                     (akta kontroli str. 454, 513) 

1.4. Wartość środków trwałych ogółem wykazana w ewidencji księgowej konta 011 środki 
trwałe wg stanu na 1.01.2017 r., 31.12.2017 r., 31.12.2018 r., 31.12.2019 r. i 30.04.2020 r. 
wynosiła odpowiednio 10 414,6 tys. zł, 10 414,6 tys. zł, 10 401,9 tys. zł, 11 264,4 tys. zł 
i 12 784,9 tys. zł, w tym: 
a)  wartość gruntów w kwocie odpowiednio 6 115,5 tys. zł, 6 106,5 tys. zł, 6 424,9 tys. zł, 

6 492,4 tys. zł i 6 492,4 tys. zł; 
b)  wartość budynków i lokali w kwocie odpowiednio 4 299,1 tys. zł, 4 295,4 tys. zł,  

4 839,5tys. zł, 6 292,5 tys. zł i 6 277,1 tys. zł; 
 (akta kontroli str. 157-163) 

Wartość środków trwałych ogółem wykazywana w bilansach Urzędu za lata 2017-2019 
wynikała z ewidencji księgowej Urzędu25. 

(akta kontroli str. 157-216) 

Skarbnik Gminy wyjaśniła: zmiany wartości nieruchomości w powyższym okresie wynikały 
z następujących zdarzeń: sprzedaży, zakupu lub nieodpłatnego nabycia, zamiany, zmian 
geodezyjnych, zasiedzenia itp.  

(akta kontroli str. 156-157) 

W Informacjach o stanie mienia komunalnego26 za lata 2017-2019, w zakresie danych 
dotyczących przysługujących Gminie praw własności, podawano dane ilościowe (bez 
wskazywania ich wartości). Wykazane w powyższych Informacjach kwoty dochodów 
uzyskanych z tytułu sprzedaży, najmu i dzierżawy oraz opłat za użytkowanie wieczyste 
były zgodne z ewidencją księgową. 
Wartość nieruchomości z ewidencji księgowej na koniec 2017, 2018 i 2019 roku była 
zgodna z wartością nieruchomości wykazaną w sprawozdaniach SG-01 „Statystyka gminy: 
środki trwałe”27 za 2017, 2018, i 2019 rok. 

(akta kontroli str. 156-217, 233-245, 258-272) 

1.5. Pełną inwentaryzację weryfikującą wszystkie składniki majątku trwałego, w tym 
gruntów, drogą spisu z natury wg stanu na dzień 31.12.2017 r. w Urzędzie zakończono do 
dnia 15.01.2018 r., co udokumentowano m.in. sprawozdaniem Komisji Inwentaryzacyjnej 
z 26.02.2018 r. z rozliczenia inwentaryzacji przez zespoły spisowe. W jej toku nie 
stwierdzono różnic. 

                                                                                                    (akta kontroli str. 218-222) 

W kolejnych latach w przedstawionych dokumentach z inwentaryzacji gruntów wg stanu na 
dzień 31.12.2018 r. i 31.12.2019 r. nie zostały wskazane daty inwentaryzacji 
przeprowadzonych drogą weryfikacji zapisów ewidencji księgowej z dokumentacją źródłową.  

                                                                                     (akta kontroli str. 223-227) 

1.6. W latach 2017-2020 dokonywano porównania danych wynikających z ewidencji 
księgowej z ewidencją GZN, w wyniku którego potwierdzano zgodność zapisów pomiędzy 
ewidencją księgową a ewidencją GZN. 

(akta kontroli str. 246-256) 

                                                      
25 Wartość środków trwałych ogółem wykazana w bilansie stanowiła różnicę pomiędzy wartością początkową środków 
trwałych a wartością ich umorzeń. 
26 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.). 
27 Sprawozdanie sporządzane na podstawie art. 30 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 443). 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Niepodanie na stronach internetowych BIP Urzędu informacji o prowadzeniu przez 
Urząd ewidencji GZN oraz zasadach udostępniania zawartych w niej danych. 

                                                                                                             (akta kontroli str. 94) 

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej28 udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności 
o zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o: 
prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach 
udostępniania danych w nich zawartych. 

Kierownik Referatu GN wyjaśnił, że: na stronie BIP Urzędu nie było zamieszczonej 
informacji o prowadzeniu ewidencji GZN oraz o sposobach jej udostępniania poprzez 
niedopatrzenie.                                                                                      

  (akta kontroli str. 96) 

2. Nieujęcie w ewidencji GZN wszystkich wymaganych danych:  
a)  dla 69 działek nie wskazano numeru księgi wieczystej, w tym: 

-  dla 40 działek w obrębie Drężno, dodatkowo dla działek nr 239/3, 240/4 i 256/2 
wskazano tylko powierzchnię ewidencyjną bez wskazania innych danych 
wymaganych art. 23 ust. 1c ogn; 

-   dla trzech działek w obrębie Grąbczyn (nr 2/22,85/2 i 120/4), dodatkowo nie 
wskazano zapisów dotyczących przeznaczenia tych nieruchomości w mpzp; 

-  dla ośmiu działek w obrębie Parsęcko (nr 305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 305/5, 305/6, 
305/7 i 725); 

-  dla 12 działek w obrębie Spore (nr 480/2, i od 480/6 do 480/16) wskazano tylko  
powierzchnie ewidencyjną bez wskazania innych danych wymaganych art. 23 
ust. 1c ogn; 

-  dla dwóch działek w obrębie Stare Wierzchowo (nr 58/54 i 58/55); 
-  dla jednej działki w obrębie Trzebiechowo (nr 22/92); 
-  dla dwóch działek w obrębie Turowo (nr 63/4 i 8/64), dodatkowo nie wskazano 

zapisów dotyczących przeznaczenia tych nieruchomości w mpzp; 
-  jednej działki w obrębie Żółtnica; 

b)  w odniesieniu do dwóch działek w obrębie Nowe Gonne (nr 46/18 i 47/8) oraz jednej 
działki w obrębie Turowo (nr 15/49) brak było zapisów dotyczących przeznaczenia ich 
w mpzp. 

(akta kontroli str. 17-91) 

Kierownik Referatu GN wyjaśnił, że w przypadku ww. działek w ewidencji GZN przez 
przeoczenie nie uzupełniono danych w powyższym zakresie; dane te niezwłocznie zostaną 
wprowadzone. 

(akta kontroli str. 95-96) 

3. Nierzetelne dokumentowanie przeprowadzonych inwentaryzacji gruntów za lata 2018 
i 2019. W przedstawionych dokumentach z inwentaryzacji gruntów wg stanu na dzień 
31.12.2018 r. i 31.12.2019 r. nie zostały wskazane daty inwentaryzacji przeprowadzonych 
drogą weryfikacji zapisów ewidencji księgowej z dokumentacją źródłową.  

                                                                                     (akta kontroli str. 223-227) 

                                                      
28 Dz. U. z 2019 r. poz. 1429. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości29 
przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać 
z zapisami ksiąg rachunkowych. 

Inspektor z Referatu Finansów i Budżetu wyjaśnił: przedstawione do kontroli dokumenty 
weryfikacji gruntów na dzień 31 grudnia 2018 i 2019 r. zostały sporządzone i zatwierdzone 
zgodnie z zachowaniem ustawowego terminu, czyli odpowiednio do dnia 15 stycznia 2019 
i 2020 r. Powyższe dokumenty same w sobie stanowią formę protokołu z przeprowadzenia 
inwentaryzacji drogą weryfikacji. 

(akta kontroli str. 718) 

Prowadzona w Urzędzie ewidencja GZN, w której na dzień 20.05.2020 r. 
zaewidencjonowanych było 2 074 działek o łącznej powierzchni 1 280,2584 ha, była 
zgodna z danymi ujawnionymi w prowadzonej przez Starostwo ewidencji gruntów 
i budynków. Jednak, w odniesieniu do części działek, nie zawierała wszystkich 
wymaganych danych. Informacji o jej prowadzeniu oraz o zasadach udostępniania 
zawartych w niej danych nie zamieszczono na stronach internetowych BIP Urzędu.  

Wykazane w bilansie Urzędu wartości gruntów, a także budynków i lokali, wynikały 
z ewidencji księgowej Urzędu.  

Dane wynikające z ewidencji księgowej corocznie porównywano z ewidencją GZN.  
Inwentaryzację składników majątku trwałego, w tym gruntów, za rok 2017 przeprowadzono 
terminowo. NIK negatywnie ocenia brak udokumentowania daty inwentaryzacji gruntów za 
rok 2018 i 2019. 

2. Udostępnianie lub zbywanie nieruchomości 

2.1. W okresie objętym kontrolą Gmina nie posiadała planu wykorzystania GZN. 
                                                                                                           (akta kontroli str. 232)  

2.2. Na dzień 30.04.2020 r.: 
a)  16 obowiązującymi mpzp objętych było 49 870 ha, co stanowiło 99,94% obszaru Gminy 

(49 902 ha)30 – w kontrolowanym okresie uchwalono dziewięć mpzp oraz dokonano 
dwóch zmian zapisów treści mpzp31; 

b)  w trakcie sporządzenia był jeden mpzp.  
W badanym okresie do Urzędu wpłynęły 152 wnioski o zmianę mpzp, z tego 81 w 2017 r., 
22 w 2018 r., 19 w 2019 r. i 30 w roku 2020 (do 30.04). W odniesieniu do tych wniosków 
nie przystąpiono do zmiany bądź opracowania mpzp. 

(akta kontroli str. 273, 275-296) 

Wójt Gminy wyjaśnił: przyczynami nieprzystąpienia do zmiany mpzp na podstawie 
powyższych wniosków było m.in.: 
-  żądanie zmiany funkcji z rolnej na zabudowę mieszkaniową; obecnie nie ma potrzeby 

takich zmian gdyż maksymalna chłonność zabudowy mieszkaniowej wszystkich typów 
stanowi zaspokojenie mieszkaniowe dla 11 882 mieszkańców; (liczba mieszkańców 
gminy na koniec  2017 r. wynosiła 9 198 osób); 

-  brak w obowiązującym Studium kierunku zabudowy mieszkaniowej dla wnioskowanych 
nieruchomości; 

                                                      
29 Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm. 
30 Pozostały obszar Gminy stanowiły tereny podmokłe i bagienne. 
31 Uchwała Rady Gminy Nr XI/120/2015 z 30 czerwca 2015 r. oraz Nr XXXIX/387/2017 z 15 marca 2017 r. oraz 
uchwalono tekst jednolity uchwały w sprawie mpzp Gminy – uchwała Nr IX/119/2019  Rady Gminy z 17 czerwca 2019 r. 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu faktycznego 
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-  obecnie Gmina skupiła się na zmianach mpzp w kierunku farm fotowoltaicznych 
(uchwała Nr XIV/219/2019 Rady Gminy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Szczecinek, dla obszarów na których rozmieszczone będą urządzenia 
wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii oraz uchwała Nr XVIII/289/2020 
Rady Gminy z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Studium). 

(akta kontroli str. 297) 

Wszystkie działki wykazane w ewidencji GZN na dzień 30.04.2020 r. położone były na 
obszarach objętych mpzp.  

 (akta kontroli str. 274, 297) 

2.3. W kontrolowanym okresie Gmina nie miała ustalonych zasad nabywania, zbywania 
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy 
niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym32.                                            

 (akta kontroli str. 298, 299) 

Rada Gminy w badanym okresie podjęła 56 uchwał: 
a) w 2017 r. 13 uchwał o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 

stanowiących własność Gminy na okres 5 lub 10 lat, w tym 11 z przeznaczeniem na 
cele rolne, jedną w celu umieszczenia urządzenia pomiarowego dla Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, jedną z przeznaczeniem na instalację 
radiotelekomunikacyjną; 

                                                                                                    (akta kontroli str. 301-327) 
b) w 2018 r. 12 uchwał  o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 

stanowiących własność Gminy na okres 5, 6, 10 lat lub na czas nieoznaczony, w tym 
10 z przeznaczeniem na cele rolne i dwie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ogródki 
warzywne i miejsca garażowe; a także jedną na oddanie w najem na okres 5 lat 
pomieszczenia gospodarczego; 

                                                                                                    (akta kontroli str. 328-354) 
c) w 2019 r. 19 uchwał o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 

stanowiących własność Gminy na okres 5 lub 10 lat, w tym 16 z przeznaczeniem na 
cele rolne i trzy z przeznaczeniem na wykaszanie i zbiór traw; a także jedną na oddanie 
w najem na okres 5 lat pomieszczenia gospodarczego; 

                                                                                                    (akta kontroli str. 355-395) 
d) w 2020 r. (30.04) 9 uchwał  o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 

stanowiących własność Gminy na okres 5 lub 10 lat, tym siedem z przeznaczeniem na 
cele rolne, jedną na wykaszanie i zbiór traw, jedną na cele letniskowe; a także jedną na 
oddanie w najem lokalu użytkowego na prowadzenie przychodni lekarskiej.   

                                                                                                    (akta kontroli str. 396-416) 

2.4. W poszczególnych latach okresu objętego kontrolą Gmina uzyskała następujące 
dochody z gospodarki gruntami i pozostałymi nieruchomościami33: 
a)  w 2017 r. w łącznej kwocie 491 tys. zł, z tego: ze sprzedaży nieruchomości 268 tys. zł 

(99,3% planu); z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 42 tys. zł (100% 
planu); z tytułu najmu i dzierżawy 173 tys. zł (106,1% planu, w tym 60 tys. zł z tytułu 
dzierżawy, 49 tys. zł z najmu lokali mieszkalnych i 64 tys. zł z najmu lokali użytkowych), 
pozostałe dochody z gospodarki nieruchomościami 8 tys. zł (100% planu); 

                                                      
32 Dz. U. z 2020 r. poz. 713; dalej: ustawa osg. 
33 Księgowane w dziale 700-gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami. 
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b)  w 2018 r. w łącznej kwocie 1 441 tys. zł, z tego: ze sprzedaży nieruchomości 1 198 tys. 
zł (111,3% planu); z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 33 tys. zł 
(97,1% planu); z tytułu najmu i dzierżawy 189 tys. zł (104,4% planu, w tym 73 tys. zł 
z tytułu dzierżawy, 48 tys. zł z najmu lokali mieszkalnych i 68 tys. zł z najmu lokali 
użytkowych) oraz pozostałe dochody z gospodarki nieruchomościami 21 tys. zł (110,5% 
planu);  

c)  w 2019 r. w łącznej kwocie 1 044 tys. zł, z tego: ze sprzedaży nieruchomości 690 tys. zł 
(48,8% planu); z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 50 tys. zł 
(108,7% planu); z tytułu najmu i dzierżawy 272 tys. zł (102,6% planu, w tym 134 tys. zł 
z tytułu dzierżawy, 88 tys. zł z najmu lokali mieszkalnych i 50 tys. zł z najmu lokali 
użytkowych) oraz pozostałe dochody z gospodarki nieruchomościami  32 tys. zł 
(266,7% planu);  

d)  w 2020 r. (do 30.04.) w łącznej kwocie 249 tys. zł, z tego: ze sprzedaży nieruchomości 
133 tys. zł (6,3% planu rocznego); z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 
nieruchomości 10 tys. zł (21,3% planu rocznego); z tytułu najmu i dzierżawy 79 tys. zł 
(35,9% planu rocznego, w tym 32 tys. zł z tytułu dzierżawy, 26 tys. zł z najmu lokali 
mieszkalnych i 21 tys. zł z tytułu najmu lokali użytkowych) oraz pozostałe dochody 
z gospodarki nieruchomościami 27 tys. zł (540% planu rocznego). 

W 2016 r. dochody Gminy z gospodarowania gruntami i pozostałymi nieruchomości 
wyniosły 452 tys. zł. W stosunku do dochodów z 2016 r. dochody w następnych latach były 
wyższe o: 
-  39 tys. zł w 2017 r., na co główny wpływ miały wyższe o  45 tys. zł dochody z tytułu 
sprzedaży nieruchomości oraz wyższe o 10 tys. zł dochody z tytułu najmu i dzierżawy 
nieruchomości; 
-  989 tys. zł w 2018 r., na co główny wpływ miały wyższe o 975 tys. zł dochody z tytułu 
sprzedaży nieruchomości oraz wyższe o 26 tys. zł dochody z tytułu najmu i dzierżawy 
nieruchomości; 
-  592 tys. zł w 2019 r., na co wpływ miały wyższe o 467 tys. zł dochody z tytułu 
sprzedaży nieruchomości oraz wyższe o 109 tys. zł dochody z tytułu najmu i dzierżawy 
nieruchomości. 

                                                                                             (akta kontroli str. 164-217, 417) 

Kierownik Referatu GN wyjaśnił: wzrost dochodów w 2018 r. spowodowany był dużą 
ilością wniosków osób zainteresowanych nabyciem działek budowlanych oraz sprzedażą 
jednej bardzo atrakcyjnej nieruchomości, natomiast niewykonanie planu dochodów w 2019 r. 
spowodowane było spadkiem zainteresowania nabyciem działek. 

                                                                                                         (akta kontroli str. 416III)  

2.5. Zasady udzielania ulg w spłacie należności określone zostały w uchwale Rady Gminy 
nr XLIII/350/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Szczecinek i jej 
jednostek organizacyjnych, z tytułu należności pieniężnych, mających charakter 
cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                    (akta kontroli str. 418-422)    

W latach 2018-2019 należności z tytułu zbycia lub udostępnienia nieruchomości35 były 
umarzane lub rozkładane na raty przez Burmistrza z uwagi na ważny interes podatnika: 
a)  w 2018 r. z zaległości za najem pomieszczenia na cele gospodarcze spłatę należności 

głównej w kwocie 3 862,34 zł i zaległego podatku VAT w kwocie 878,03 zł rozłożono na 
miesięczne raty płatne od października 2018 r. do maja 2021 r., a spłatę odsetek 

                                                      
34 Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. poz.1989; dalej: zasady umarzania z 2010 r. 
35 Bez zaległości za najem mieszkań. 
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w kwocie 945,84 zł umorzono – do dnia zakończenia czynności kontrolnych kwoty 
ustalonych rat były spłacane terminowo; 

b)  w 2018 r. spłatę zaległości za dzierżawę gruntów wynoszącej 13 206,03 zł36 rozłożono 
na dwie roczne raty płatne w listopadzie 2018 r. i marcu 2019 r. – kwoty ustalonych rat 
zostały spłacone terminowo;  

c)  w 2018 r. termin spłaty zaległości za dzierżawę gruntów wynoszącą 641,53 zł37 
odroczono do 28.12.2018 r. - zaległość została spłacona w wyznaczonym terminie; 

d)  w 2019 r. spłatę zaległości za najem pomieszczenia na cele gospodarcze wynoszącej 
1 562,75 zł38 rozłożono na cztery miesięczne raty płatne od sierpnia do listopada 2019 r. 
– kwoty ustalonych rat zostały spłacone terminowo. 

W latach 2017 i 2020 (do 30.04.) ulgi w spłacie należności z powyższych tytułów nie były 
udzielane.  

                                                (akta kontroli str. 424-428, 576-708) 

Analiza powyższych czterech spraw wykazała, że ulgi w spłacie należności udzielane były 
według zasad określonych przez Radę Gminy w uchwale z 2010 r. 

                                                                                                     (akta kontroli str. 423-424) 

2.6. Przed sporządzeniem objętych analizą 20 wykazów nieruchomości przeznaczonych 
do zbycia lub udostępnienia39, ze 183 sporządzonych w okresie objętym kontrolą, w tym 11 
do oddania nieruchomości w dzierżawę i dziewięciu dotyczących sprzedaży 
nieruchomości, nie były sporządzane w formie pisemnej lub elektronicznej dokumenty 
z przeprowadzonych analiz uzasadniających ich zbycie lub udostępnienie. W dokumentach 
wewnętrznych, nie określono obowiązku sporządzania udokumentowanych analiz 
zasadności zbycia lub udostępnienia nieruchomości z gminnego zasobu.                                                                   

 (akta kontroli str. 429) 

Kierownik Referatu GN wyjaśnił: przed zbyciem nieruchomości nie prowadzono analizy 
zasadności jej zbycia ponieważ działki w większości są przygotowywane do sprzedaży 
w oparciu o wnioski zgłaszane przez potencjalnych nabywców oraz po podjęciu przez 
Radę Gminy stosownej uchwały zawierającej uzasadnienie sprzedaży.   

                                                                                                 (akta kontroli str. 416III, 429) 

2.7. Urząd w okresie objętym kontrolą sporządził 183 wykazy nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży, oddania w dzierżawę, najem lub użyczenie, z tego:  
a)  44 w 2017 r. obejmujące 45 nieruchomości, w tym w tym 36 wykazów nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę, siedem do oddania w najem i jeden do 
oddania w użyczenie; 

b)  57 w 2018 r. obejmujących 83 nieruchomości, w tym 14 wykazów nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży, 33 wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę, cztery do oddania w najem i sześć do oddania w użyczenie; 

c)  70 w 2019 r. obejmujących 117 nieruchomości, w tym dziewięć wykazów 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 56 oddania w dzierżawę, trzy do oddania 
w najem i dwa do oddania w użyczenie; 

d)  12 w 2020 r. (do 30.04.) obejmujących 28 nieruchomości, w tym trzy wykazy 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, pięć do oddania w dzierżawę, dwa do 
oddania w najem i dwa do oddania w użyczenie. 

                                                                                                    (akta kontroli str. 430)  

                                                      
36 W tym 13 200,97 zł należności głównej oraz 5,06 zł odsetek. 
37 W tym 639,44 zł należności głównej oraz 2,09 zł odsetek 
38 W tym 1 493,85 zł należności głównej oraz 68,90 zł odsetek. 
39 O których mowa w pkt 2.7. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
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Badanie kontrolne 20 wykazów nieruchomości40 obejmujące po pięć wykazów z IV kw. 
2017 r., III kw. 2018 r., II kw. 2019 r. i I kw. 2020 r., w tym po trzy wykazy nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży i po dwa wykazy nieruchomości przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę41, wykazało, że wszystkie zostały wywieszone przez okres, co 
najmniej 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, zamieszczone w formie plików pdf 
na stronie internetowej Urzędu (www.gminaszczecinek.pl), opublikowane w formie 
ogłoszenia w prasie lokalnej oraz rzetelnie udokumentowane.   

                                                                                                     (akta kontroli str. 431-453) 

2.8. Badanie kontrolne ww. 20 wykazów w zakresie zawarcia w nich danych wymaganych 
przepisami art. 35 ust. 2 ustawy ogn wykazały, że: 
a)  z dziewięciu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży42: wszystkie 

zawierały dane określone przepisem art. 35 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4, 6 i 11 ustawy ogn, 
tj. oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej, powierzchnię i opis nieruchomości, 
przeznaczenie w mpzp, cenę sprzedaży, informacje o przeznaczeniu do zbycia;  

b)  z 11 wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę43: wszystkie 
zawierały dane określone przepisem art. 35 ust. 2 pkt 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 i 11 ustawy 
ogn, tj. oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej, powierzchnię nieruchomości, 
przeznaczenie w mpzp, termin zagospodarowania, wysokość opłat za dzierżawę, 
terminy ich wnoszenia, informacje o przeznaczeniu do zbycia oraz zasady aktualizacji 
wysokości opłaty. 

(akta kontroli str. 431-453) 

2.9. Badanie kontrolne dokumentacji dotyczącej ustalenia ceny nieruchomości wskazanej 
w dziewięciu wykazach 35 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (z badania 
kontrolnego, o którym mowa w pkt 2.7 i 2.8 wystąpienia) wykazało, że ujęte w nich ceny 
nieruchomości, zostały ustalone w oparciu o aktualną wartość nieruchomości wynikającą 
z operatu szacunkowego, od którego sporządzenia nie minęło więcej niż 12 miesięcy. 
Ceny wywoławcze poszczególnych nieruchomości w I i II przetargu oraz w rokowaniach 
nie były niższe od jej wartości określonej w operacie szacunkowym.    

                                                                                                            (akta kontroli str. 456) 

2.10. W Urzędzie w badanym okresie czynsze za nieruchomości oddawane w najem lub 
dzierżawę ustalane były według zasad i stawek określonych w zarządzeniach Wójta Gminy 
w sprawie minimalnych stawek czynszu44. Ceny nieruchomości w wykazach określane były 
przy uwzględnieniu minimalnych stawek w zł/m2 zróżnicowanych w zależności od strefy 
położenia nieruchomości i powierzchni udostępnionej nieruchomości.  

                                                                                                    (akta kontroli str. 458-460) 

Badanie kontrolne 11 wykazów dotyczących oddania nieruchomości w dzierżawę45 
wykazało, że w Urzędzie przy określaniu stawek czynszu dzierżawnego przestrzegano 
przyjętych uregulowań wewnętrznych, w tym w zakresie ustalania stawek czynszu. 

                                                      
40 Dalej: Próba badawcza wykazów. 
41 Za wyjątkiem roku 2017 – wobec braku w tym roku  wykazów dotyczących sprzedaży nieruchomości do próby wybrano 
pięć dla oddania nieruchomości w dzierżawę.  
42 Poszczególne wykazy obejmowały od jednej do 11 nieruchomości. 
43 Poszczególne wykazy obejmowały od jednej do 3 nieruchomości. 
44 Zrządzenie nr 48/2015 Wójta Gminy z 2 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów 
mienia komunalnego stanowiących własność Gminy Szczecinek (dalej: zarz. Nr 48/2015), zarządzenia nr 76/2018 Wójta 
Gminy z 28 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów mienia 
komunalnego stanowiących własność Gminy Szczecinek (dalej: zarz. Nr 76/2018), oraz zarządzenia Nr 159/2015 Wójta 
Gminy z 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem pomieszczeń i lokali użytkowych 
stanowiących własność Gminy Szczecinek (dalej: zarz. Nr 159/2015). 
45 Wykazy z próby badawczej: nr 54/2017, 53/2017, 53/2017, 50/2017, 47/2017, 40/2018, 34/2018, 34/2019, 26/2019, 
17/2020, 90/2019. 
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                                                                                               (akta kontroli str. 434-450, 457) 

2.11. W okresie od 1.01.2017 r. do 30.04.2020 r. zawarte zostały 332 umowy zbycia lub 
udostępnienia nieruchomości z GZN, w tym:  
a)  60 umów sprzedaży nieruchomości46, z tego sześć bez przetargu na podstawie art. 34 

ust. 6, art. 37 ust. 2 pkt 5 lub 6 ustawy ogn, 54 w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego; 

b)  192 umowy dzierżawy nieruchomości47, z tego 189 bez przetargu na podstawie art. 34 
ust. 6, art. 37 ust. 2 pkt 5 lub 6 ustawy ogn, trzy w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego;  

c)  19 umów najmu nieruchomości48; 
d)  49 umów użyczenia nieruchomości49. 
                                                                                                    (akta kontroli str. 461-462III) 

Ceny sprzedaży nieruchomości z GZN zawierały się w przedziale: od  1 tys. zł do 45 tys. zł 
w 2017 r.; od 4,1 tys. zł do 560,6 tys. zł w 2018 r.; od 2 tys. zł do 77,8 tys. zł w 2019 r.; 
od 7 tys. zł do 60 tys. zł w 2020 r. (do 30.04.). 

                                                                                                     (akta kontroli str. 463-473)  

2.12. Badanie kontrolne sześciu umów oddania nieruchomości w dzierżawę50 (ze 192 
umów dzierżawy zawartych w okresie objętych kontrolą)  w zakresie umieszczenia tych 
nieruchomości w wykazach nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę,  
wykazało, że w wykazach były informacje o nieruchomościach z wszystkich powyższych 
sześciu umów. 

                                                                                                   (akta kontroli str. 532-543) 
2.13. Badanie kontrolne 20 postępowań, w tym: 
-  sześciu dotyczących sprzedaży nieruchomości51, z tego dwóch w miejscowościach 

o charakterze turystycznym (dwie z m. Spore), cztery z pozostałych miejscowości 
(Parsęcko, Dalęcino, Turowo, Marcelin),   

-  sześciu dotyczących oddania nieruchomości w dzierżawę52, z tego trzech 
w miejscowościach o charakterze turystycznym (dwie z Gwdy Wielka, jedna 
z miejscowości Spore), trzy z pozostałych miejscowości (Parsęcko, Jelenino, Mosina), 

-    sześciu dotyczących oddania nieruchomości w najem53, z tego trzy w miejscowościach 
o charakterze turystycznym (dwie z Wierzchowa, jedna z m. Dziki), 

-  dwóch dotyczących oddania nieruchomości w użyczenie54 (z m. Turowo),  
wykazało m.in., że: 
a)  były one prowadzone zgodnie z przepisami ustawy ogn, ustawy osg i rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości55; 

                                                      
46 17 w 2017 r., 16 w 2018 r., 22 w 2019 r. i pięć w 2020 r. 
47 40 w 2017 r., 91 w 2018 r.,  56 w 2019 r. i pięć w 2020 r. 
48 Sześć w 2017 r., sześć w 2018 r., pięć w 2019 r. i dwie w 2020 r. 
49 13 w 2017 r.,17 w 2018 r.,14 w 2019 r. i pięć w 2020 r. 
50 Badanie kontrolne przeprowadzone na podstawie spraw wybranych do badania w pkt 2.13. niniejszego wystąpienia. 
51 Rep. A 5800/2019 (Parsęcko dz. nr 436/9), Rep. A 1835/2017  (Marcelin dz. nr 85/4), Rep. A 8600/2018 (Dalęcino dz. 
nr 196/3), Rep. A 4272/2018 (Spore dz. nr 7/2), Rep. A 941/2017 (Turowo dz. nr 30/18), Rep. A 759/2020  (Spore dz. 
nr 146/2).   
52 Umowa 13/2019 (Gwda Wielka dz. nr 767), umowa nr 24/2018 (Parsęcko dz. nr 745), umowa nr 12/2018 (Gwda 
Wielka dz. nr 422/12), umowa nr 4/2020 (Spore, dz. nr 161/2), umowa nr 21/2019 (Jelenino dz. nr 220), umowa 
nr 30/2018 (Mosina dz. nr 97/3) 
53 Umowa nr 3/2020 (Wierzchowo, dz. nr 272), umowa nr 7/2019 (Dziki, dz. nr 2/12), umowa nr 8/2019 (Dalęcino dz. 
nr 147/1), umowa nr 7/2018 (Żółtnica dz. nr 695/14), umowa nr 5/2018 (Dalęcino, dz. nr 147/1), umowa nr 3/2017 
(Wierzchowo, dz. nr 272). 
54 Umowa nr 3/2019 (Turowo, dz. nr 15/23), umowa nr 17/2018 (Turowo, dz. nr 62). 
55 Dz. U. z 2014 r. poz. 1490; dalej: rozporządzenie w sprawie przetargów. 
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b) w postępowaniach zakończonych podpisaniem sześciu umów sprzedaży nieruchomości 
(w tym trzy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oraz trzy w trybie 
bezprzetargowym za zgodą Rady Gminy) ceny poszczególnych nieruchomości 
określono na podstawie operatów szacunkowych, ogłoszenia o przetargu i jego 
wynikach były prawidłowo opublikowane, postępowania były prowadzone zgodnie 
z przepisami i zostały rzetelnie udokumentowane; 

(akta kontroli str. 515-531) 

c)  z sześciu umów oddania nieruchomości w dzierżawę:  
-  trzy zawarto po przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego, w tym jedną 

na okres 25 lat i dwie na trzy lata, 
-  trzy zawarto w trybie bezprzetargowym po uzyskaniu zgody Rady Gminy (w formie 

uchwały), w tym dwie na trzy lata56 i jedną na dwa lata; 
 (akta kontroli str. 532-568) 

d)  z sześciu umów oddania nieruchomości w najem: 
- wszystkie zawarto w trybie bezprzetargowym, w tym cztery na okres do 3 lat (bez 
wcześniejszej zgody Rady Gminy) oraz dwie na okres 5 lat (po wcześniejszym 
uzyskaniu zgody Rady Gminy);  

(akta kontroli str. 388, 405, 556-559, 564-567) 

e)  postępowania zakończone podpisaniem dwóch umów oddania nieruchomości 
w użyczenie przeprowadzone zostały zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie zasadami.    

(akta kontroli str. 569-574) 

2.14. Nieruchomości, które zostały zbyte lub udostępnione osobom fizycznym lub prawnym 
na podstawie umów objętych badaniem kontrolnym w pkt 2.13. wystąpienia położone były 
na obszarach objętych mpzp. Po zawarciu umów właściciele lub użytkownicy tych 
nieruchomości nie występowali o zmianę zapisów mpzp.  

(dowód: akta kontroli str. 709) 

2.15. Badanie kontrolne 20 umów zbycia lub udostępnienia nieruchomości, o których 
mowa w pkt 2.13. wystąpienia, w zakresie zabezpieczenia w umowach interesu prawnego 
i ekonomicznego Gminy wykazało m.in., że:. 
a)  w każdej z sześciu skontrolowanych umów sprzedaży nieruchomości nabywcy uiścili 

całą cenę nieruchomości przed zawarciem aktu notarialnego;  
b)  na sześć skontrolowanych umów dzierżawy: 

-  we wszystkich umowach zawarto zapisy określające zasady i terminy wnoszenia 
czynszu oraz innych opłat (w tym za media oraz z tytułu podatku od nieruchomości), 
a także możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia wykorzystywania 
nieruchomości niezgodnie z umową lub przeznaczeniem (bez zachowania terminu 
umownego), w przypadku stwierdzenia poddzierżawiania nieruchomości bez zgody 
Gminy, w przypadku zwłoki z zapłatą czynszu ponad trzy miesiące, po uprzednim 
udzieleniu dodatkowego trzymiesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu 
oraz zapis, że wydzierżawiający może podwyższyć czynsz wypowiadając 
dotychczasową jego wysokość (z miesięcznym wyprzedzeniem); 

-   we wszystkich umowach zawarte były zasady aktualizacji opłat, tj. o wskaźnik 
wzrostu cen towarów i usług z roku poprzedniego publikowany przez GUS; 

c)  w każdej z dwóch umów użyczenia nieruchomości były zapisy o natychmiastowym 
zwrocie nieruchomości w przypadku wykorzystywania jej niezgodnie z przeznaczeniem; 

d)  na sześć skontrolowanych umów najmu: 

                                                      
56 Części działki nr 186/3 z obrębu Ustronie Morskie – od 9.03. do 31.12.2020 r. 
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-   we wszystkich zawarto zapisy dotyczące: zasad i terminów wniesienia opłat 
i konsekwencji ich nieuiszczenia, prawa wynajmującego do podwyższenia czynszu 
zgodnie z zarządzeniem wójta w sprawie określenia miesięcznych stawek czynszu 
najmu. Wynajmujący zastrzegł sobie prawo do wypowiedzenia umowy w trybie 
natychmiastowym bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku używania 
przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem oraz 
w przypadku zwłoki najemcy z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy. 

                                                                                       (akta kontroli str. 502-511) 

2.16. W latach 2017-2020 (do 30.04) z należności ustalonych w 12 umowach (czynsz 
płatny jednorazowo lub miesięcznie), w tym: sześciu oddania nieruchomości w dzierżawę  
i sześciu umowach najmu, nieterminowe płatności lub płatności w kwotach niezgodnych 
z treścią umów dotyczyły jednej umowy najmu nr 3/2020 z 1.05.2020 r. za lokal użytkowy 
o pow. 131,3 m2 w miejscowości Wierzchowo z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu 
lekarskiego i świadczenie usług medycznych. Zaległość w zapłacie czynszu z tytułu 
powyższej umowy na dzień 16.06.2020 r. wynosiła 810,18 zł. Najemca ten nie wywiązywał 
się również z terminowego regulowania czynszu za najem ww. lokalu na podstawie umowy 
zawartej z gminą Szczecinek i obowiązującej w latach 2017-2019. Zaległość z tego tytułu 
wynosiła (wg. stanu na 16.06.2020 r.) 8 183,83 zł57. 

                                                                                       (akta kontroli str. 485-489) 

2.17. W badanym okresie Urząd nie prowadził udokumentowanych kontroli zgodności 
wykorzystania udostępnionych nieruchomości na cele określone w umowach.  

(akta kontroli str. 490) 

W badanym okresie nie było skarg na działania Wójta Gminy lub pracowników Urzędu 
w zakresie zbywania i udostępniania nieruchomości gminnych. 

(akta kontroli str. 491-494) 

Przeprowadzone w dniu 24.06.2020 r. oględziny58 realizacji sześciu umów dzierżawy 
i sześciu najmu oraz dwóch umów użyczenia, z próby umów objętych badaniami 
kontrolnymi wg próby określonej w pkt 2.13. wystąpienia, wykazały, że dzierżawcy 
i najemcy wykorzystywali te nieruchomości do celów określonych w umowach.  

(akta kontroli str. 576) 

2.18. W Urzędzie w badanym okresie nie były prowadzone kontrole zewnętrzne i audyty 
wewnętrzne w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi. 
                                                                                                     (akta kontroli str. 495-501)  

2.19. Zadania związane z ewidencją nieruchomości, opracowywaniem planu 
wykorzystania GZN, organizacją postępowań dotyczących sprzedaży nieruchomości, 
oddania ich w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę lub użyczenie, przygotowaniem 
do zawarcia umów w tym zakresie, egzekwowaniem należności i innych zobowiązań 
wynikających z zawartych umów, kontrolowania sposobu wykorzystania udostępnionych 
nieruchomości przypisano poszczególnym komórkom organizacyjnym w regulaminie 
organizacyjnym Urzędu59 oraz w zakresach obowiązków pięciu pracowników Urzędu.                                                                                 
                                                                                                            (akta kontroli str. 575) 

                                                      
57 Na kwotę tę składał się zaległy czynsz najmu, z odsetkami, za 2018 r. w kwocie 2 127,58 zł, za 2019 r. w kwocie 
4 845 zł i za 2020 r. (do 30.04.) w kwocie 1 211,25 zł. 
58 Na podstawie art. 39 ustawy o NIK. 
59 Ustalony zarządzeniem Wójta nr 25/2016 z 8 lutego 2016 r., ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Wójta 
nr 109/2016 z 5 sierpnia 2016 r, nr 125/2016  z 31 sierpnia 2016 r,  nr 144/2016 z 5 października 2016 r, nr 174/2017 r. 
z 4 grudnia 2017 r, nr 205/2019 z 23 października 2019  r,  nr 6/2020 z 9 stycznia 2020 r i nr 41/3030 z 25 lutego 2020 r. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. Gmina w kontrolowanym okresie nie miała obowiązującego planu wykorzystania GZN, 
co stanowiło naruszenie przepisu art. 25 ust. 2 ustawy ogn. 

(akta kontroli str. 232) 

Kierownik Referatu GN wyjaśnił: Wójt Gminy Szczecinek opracowuje wszystkie niezbędne 
dokumenty wymagane przy sporządzaniu planu wykorzystania gminnego zasobu 
nieruchomości wymienione w art. 25 ust. 2a ogn: 
1)  zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości oddanych 

w użytkowanie wieczyste; 
2)  prognozę: 

a) dotyczącą udostępnienia nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do 
zasobu, 

b) poziomu wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz 
nabywaniem nieruchomości do zasobu, 

c) wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 
oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu 
nieruchomości, 

d) dotyczącą aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 
oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu 
nieruchomości; 

3)  program zagospodarowania nieruchomości zasobu 
- wszystkie w/w dokumenty w latach będących przedmiotem kontroli (2017-2020) 

opracowywane były w systemie rocznym w formie informacji o stanie zasobu bez 
zarządzenia.   

                                                                                                    (akta kontroli str. 228-231) 

Przywoływane w wyjaśnieniach Informacje o stanie mienia Gminy nie zawierały: prognozy 
poziomu wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości; prognozy wpływów 
osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych 
w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości; prognozy 
dotyczącej aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych 
w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości. 

2. Zawarcie w kwietniu 2020 r. kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 131,3 m2 

położonego w miejscowości Wierzchowo z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu 
lekarskiego i świadczenie usług medycznych, pomimo niewyegzekwowania od najemcy 
zaległości, które z umowy zawartej na okres od 1.04.2017 r. do 31.03.2020 r. na dzień 
16.06.2020 r. wynosiły 8 183,83 zł60.  
W przedmiotowej sprawie m.in.: 
-  w październiku 2018 r. najemca wystąpił o zaliczenie na poczet przyszłego czynszu 

oraz opłat za ogrzewanie kosztów poniesionych na remont lokalu i dostosowanie go do 
wymogów niezbędnych do świadczenia usług medycznych, 

-  w listopadzie 2018 r. Urząd wystąpił do najemcy o dostarczenie kopii faktur, 
-  w lipcu 2019 r. Urząd skierował do najemcy wezwanie do zapłaty na łączną kwotę 

5 145,23 zł  (4 953,83 zł należności głównej za okres od czerwca 2018 r, do lipca 2019 r., 
179,80 zł odsetek, 11,60 zł kosztów upomnienia), 

                                                      
60 Na kwotę tę składał się zaległy czynsz najmu, z odsetkami, za 2018 r. w kwocie 2 127,58 zł, za 2019 r. w kwocie 
4 845 zł i za 2020 r. (do 30.04.) w kwocie 1 211,25 zł. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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-  w grudniu 2019 r. Urząd skierował do najemcy wezwanie do zapłaty na łączną kwotę 
2 055 zł (2 018,75 zł należności głównej za okres od sierpnia do grudnia 2019 r., 
25,54 zł odsetek, 11,60 zł kosztów upomnienia), 

-  w kwietniu 2020 r., pomimo nieuregulowania powyższych zaległości, z najemcą 
zawarto nową umowę najmu przedmiotowego lokalu na okres od maja 2020 r. do 
kwietnia 2025 r., 

-  w czerwcu 2020 r. Urząd skierował do najemcy wezwanie do zapłaty na łączną kwotę 
2 061 zł (2 018,75 zł należności głównej za okres od stycznia do marca oraz od maja 
do czerwca 2020 r., 31,58 zł odsetek, 11,60 zł kosztów upomnienia). 

(akta kontroli str. 476-486, 564-568)   

Wójt Gminy wyjaśniając powody podpisania nowej umowy najmu lokalu w Wierzchowie, 
w sytuacji kiedy najemca nie wywiązywał się z obowiązków regularnego i terminowego 
płacenia czynszu najmu na podstawie umowy obowiązującej w latach 2017-2019 
stwierdził: (…) lokal wynajmowany jest z przeznaczeniem na działalność medyczną, 
polegającą na świadczeniu podstawowej opieki medycznej dla mieszkańców Wierzchowa 
i okolic. Najemca, za zgodą Wynajmującego poczynił duże nakłady na remont i adaptację 
lokalu, celem dostosowania ich do norm niezbędnych do świadczenia usług medycznych. 
Poniesione nakłady znacznie przekraczają zaległość z tytułu najmu. Najemca 
niejednokrotnie był wzywany do przedłożenia rozliczenia kosztów poniesionych na remont 
celem zaliczenia na poczet zaległości. Kwota która podlega rozliczeniu, z informacji 
uzyskanych od Najemcy i kosztorysu przeprowadzonych prac, przekracza 80.000,00 zł. 
(…) przy podpisywaniu umowy najmu na kolejny okres, pomimo zaległości, kierowałem się 
społeczną potrzebą zapewnienia mieszkańcom ciągłości świadczenia podstawowej opieki 
medycznej w miejscowości Wierzchowo oraz potrzebą rozliczenia poniesionych nadkładów 
przez Najemcę. 

                                                                                                    (akta kontroli str. 474-484)  

W umowach zarówno z 2017 r. jak i z 2020 r. nie było zapisów o zaliczaniu na poczet 
czynszu nakładów poniesionych przez najemcę. Przyjęte zapisy dotyczyły m.in.: 
-  zobowiązania się najemcy do przeprowadzania w przedmiocie najmu na własny koszt 

drobnych napraw niezbędnych do utrzymania lokalu w dobrym stanie technicznym, 
obejmujących w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie 
ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy 
instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania 
lokalu, dopływu i odpływu wody; 

-   zabezpieczenia wynajmującemu prawa wypowiedzenia umowy w trybie 
natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku m.in. jeżeli 
najemca lokalu dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne 
okresy płatności uprzedzając najemcę na piśmie i udzielając mu dodatkowego terminu 
miesięcznego do zapłaty zaległego czynszu.  

(akta kontroli str. 565-567, 710-713) 

W okresie objętym kontrolą w Gminie nie przyjęto planu wykorzystania GZN, do 
opracowania którego zobowiązany był Wójt Gminy. 

Ulgi w spłacie należności z tytułu czynszu dzierżawnego lub najmu pomieszczeń na cele 
gospodarcze, tj. umorzenia należności, odroczenie terminu spłaty należności oraz 
rozłożenie spłaty należności na raty, udzielone zostały według zasad określonych przez 
Radę Gminy.   

OCENA CZĄSTKOWA 
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Zbycie oraz oddanie poszczególnych nieruchomości w najem lub dzierżawę na okres 
powyżej 3 lat odbywało się za zgodą Rady Gminy, jednak Urząd nie posiadał 
udokumentowanych analiz w zakresie zasadności ich zbycia lub udostępnienia.  

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w dzierżawę oraz 
informacje o wynikach postępowań były prawidłowo publikowane. Ceny wywoławcze 
przyjęte w wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nie były niższe od 
wartości ustalonych dla poszczególnych nieruchomości na podstawie aktualnych operatów 
szacunkowych. Stawki czynszu dzierżawnego, przyjęte w wykazach nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę, były ustalane zgodnie z uregulowaniami 
wewnętrznymi.  

Postępowania poprzedzające zawarcie umów sprzedaży, umów oddania nieruchomości 
w dzierżawę lub najem oraz umów użyczenia nieruchomości, w tym w miejscowościach o 
charakterze turystycznym, zostały przeprowadzone prawidłowo i rzetelnie 
udokumentowane. Umowy na dzierżawę i najem nieruchomości zawierały zapisy 
określające konsekwencje prawne lub ekonomiczne nieuiszczania czynszu. NIK 
negatywnie ocenia zawarcie jednej z umów najmu lokalu użytkowego, pomimo 
nieuregulowania przez najemcę należności powstałych w okresie obowiązywania 
wcześniejszej umowy.  

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

1.  Zamieszczenie na stronach BIP Urzędu informacji o prowadzeniu ewidencji GZN 
i zasadach udostępniania zawartych w niej danych. 

2.  Ujęcie w ewidencji GZN brakujących danych. 

3.  Ujmowanie w sporządzanych dokumentach z inwentaryzacji daty jej przeprowadzenia. 

4.  Niezwłoczne sporządzenie planu wykorzystania GZN.  

5. Wyegzekwowanie zaległości od dłużnika zalegającego z płatnościami czynszu za najem 
pomieszczeń. 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag.  

V. 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 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 zgłoszenia 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 proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

Wnioski 

Uwagi 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek poinformowania 
NIK o sposobie realizacji 

wniosków  
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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,  12   sierpnia 2020 r. 
 
 
        Najwyższa Izba Kontroli  
        Delegatura w Szczecinie 
              Kontroler                   Dyrektor 

       Jarosław Tarasewicz  
   starszy inspektor kontroli  
            państwowej 
 
 ................................................... 

 
    ....................................................... 

 


