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I. Dane identyfikacyjne 
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim1, Pl. Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 
Drawsko Pomorskie 

Stanisław Cybula, Starosta Drawski2 od 23 listopada 2018 r. Wcześniej funkcję tę 
pełnił Stanisław Kuczyński od 1 grudnia 2014 r. 

(akta kontroli str. 153) 

1. Sporządzanie i prowadzenie ewidencji nieruchomości, w tym nieruchomości 
Skarbu Państwa3 z uwzględnieniem ewidencji księgowej. 
2. Udostępnianie lub zbywanie nieruchomości, w tym nieruchomości SP. 

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

Artykuł 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4. 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie5. 

 

 Karol Kośnik, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 1.
nr LSZ/96/2020 z 19.05.2020 r. 

 Adam Borowski, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr LSZ/84/2020 2.
z 6.05.2020 r. 

(akta kontroli str. 1-2) 

II. Ocena ogólna6 kontrolowanej działalności 
Prowadzone w Starostwie ewidencje zasobu nieruchomości SP i powiatowego 
zasobu nieruchomości nie zawierały danych, o których mowa w art. 23 ust. 1c pkt 4 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami7, tj. dotyczących 
przeznaczenia nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego8 lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. Ponadto w ewidencji powiatowego zasobu nieruchomości 
nie zaewidencjonowano 27 działek ujętych w prowadzonej przez Starostwo 
ewidencji gruntów i budynków, a dla 14 działek gruntowych Starostwo nie założyło 
ksiąg wieczystych. 

Do dnia rozpoczęcia kontroli NIK, Starosta nie wywiązał się z obowiązku 
zamieszczenia na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej9 Starostwa 
informacji o prowadzeniu ewidencji oraz o zasadach udostępniania danych w nich 
zawartych. Ewidencje w trakcie kontroli NIK zostały zamieszczone na stronach 
internetowych BIP Starostwa. 

Wykazane w bilansie Starostwa za lata 2017-2019 wartości gruntów, budynków 
i lokali wynikały z ewidencji księgowej Starostwa. W terminach wynikających 

                                                      
1 Dalej: Starostwo. 
2 Dalej: Starosta. 
3 Dalej: nieruchomości SP. 
4 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
5 Dalej: NIK. 
6 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
7 Dz. U. z 2020 r. poz. 65, ze zm.; dalej: ustawa ogn. 
8 Dalej: mpzp. 
9 Dalej: BIP. 
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z obowiązujących przepisów Starostwo corocznie przeprowadzało inwentaryzacje 
gruntów oraz budynków i budowli. 

W okresie objętym kontrolą Starosta opracował plan realizacji polityki 
gospodarowania nieruchomościami SP na lata 2020-202210. W latach 2017-2020 
Powiat Drawski11 dysponował także aktualnymi planami wykorzystania powiatowego 
zasobu nieruchomości, jednak plan na lata 2020-2022 nie zawierał prognozy 
dotyczącej aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości. 

Przy udzielaniu ulg w spłacie należności zarówno z tytułu opłat rocznych za 
użytkowanie wieczyste nieruchomości SP, jak i z tytułu dzierżawy nieruchomości 
z zasobu powiatowego przestrzegano odpowiednio przepisów ustawy ogn i zasad 
określonych przez Radę Powiatu Drawskiego12.  

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w dzierżawę lub 
najem były wywieszane w Starostwie oraz zamieszczane na stronach internetowych 
BIP. Wszystkie wykazy zostały opublikowane w prasie lokalnej, a wykazy 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy zawierały wszystkie wymagane 
informacje. 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 lub oddania nieruchomości 
w dzierżawę, zarówno z zasobu nieruchomości SP13 jak i z zasobu powiatowego14 
przeprowadzono prawidłowo i rzetelnie udokumentowano. Zbycie lub udostępnienie 
poszczególnych nieruchomości na okres powyżej 3 lat odbywało się za zgodą 
Wojewody Zachodniopomorskiego (w przypadku działek z zasobu nieruchomości 
SP) lub Rady Powiatu (w przypadku działek z powiatowego zasobu nieruchomości). 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe15 kontrolowanej działalności 

1. Sporządzanie i prowadzenie ewidencji nieruchomości, w tym 
nieruchomości Skarbu Państwa, z uwzględnieniem ewidencji 
księgowej 

1.1. Starosta prowadził ewidencję zasobu nieruchomości SP, zgodnie z art. 60b 
ust. 4 ustawy ogn, w formie elektronicznej. 

(akta kontroli str. 9-43, 195) 

1.2. Według stanu na 30.05.2020 r. ewidencja zasobu nieruchomości SP zawierała 
504 pozycje. Badania wybranych losowo 25 pozycji16 ewidencji zasobu 
nieruchomości SP wykazały, że wszystkie zbadane przypadki nie zawierały 

                                                      
10 Pomimo braku wytycznych w zakresie gospodarowania nieruchomościami SP. 
11 Dalej: Powiat. 
12 Dalej: Rada Powiatu. 
13 Badaniem kontrolnym objęto 13 postępowań, w tym cztery poprzedzające zawarcie umowy sprzedaży 
nieruchomości i dziewięć – oddania w dzierżawę.  
14 Badaniem kontrolnym objęto sześć postępowań, w tym dwa poprzedzające zawarcie umowy sprzedaży 
nieruchomości (w jednym przypadku nie doiszło do zawarcia umowy), cztery – oddania w dzierżawę. 
15 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. 
16 Działki nr: 5 obręb nr 2 Czaplinek, 171/2 o. Broczyno, 4/2 o. Machliny, 337/1 o. Sikory, 46/1 o. Prosino, 49/3 
o. Pławno, 253 o. Siemczyno, 137/5 o. Kołomąt, 96 o. Łazice, 111/2 o. nr 12 Drawsko Pomorskie, 294 
o. Konotop, 30 o. Gogółczyn, 59/4 o. Łabędzie, 35/8 o. nr 1 Kalisz Pomorski, 83/2 o. Biały Zdrój, 8 o. Jaworze, 
123/2 o. Sienica, 5/2 obręb Suchowo, 252 o. Żabinek, 734 o. Wierzchowo, 123/2 o. Żeńsko, 9/1 o. nr 7 
Złocieniec, 180/1 o. nr 11 o. Złocieniec, 42/1 o. Chlebowo, 25 o. Darskowo. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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elementów określonych w art. 23 ust. 1c pkt 4 ustawy ogn, tj. przeznaczenia 
nieruchomości w planie miejscowym, a w przypadku braku planu – w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W jednym 
przypadku nie wskazano dokumentu określonego w art. 23 ust. 1c pkt 3 ustawy ogn, 
tj. dokumentu potwierdzającego posiadanie przez SP praw do nieruchomości. 
We wszystkich 25 zbadanych przypadkach nie było wpisów, o których mowa 
w art. 23 ust. 1c pkt 6 i 717 ustawy ogn. Ustalono że w odniesieniu do żadnej 
nieruchomości nie były zgłaszane roszczenia ani nie toczyły się postępowania 
administracyjne lub sądowe.  
Ewidencja zasobu nieruchomości SP zawierała dodatkowo rubryki dotyczące m.in. 
rodzaju użytku, nr księgi wieczystej, nazwy ulicy, sposobu użytkowania. 

(akta kontroli str. 9, 154, 193-195) 

Dla 14 działek18 z ewidencji zasobu nieruchomości SP nie złożono wniosku 
o założenie księgi wieczystej, pomimo wymogu wynikającego z art. 23 ust. 1 pkt 9 
ustawy ogn. 

(akta kontroli str. 9, 11-14, 18-19, 23, 30, 33-34, 42) 

Do dnia rozpoczęcia kontroli NIK na stronach internetowych BIP Starostwa nie 
została podana informacja o prowadzeniu przez Starostwo ewidencji zasobu 
nieruchomości SP i o zasadach udostępniania zawartych w niej danych. Ewidencję 
zasobu nieruchomości SP na stronach internetowych BIP Starostwa zamieszczono 
w trakcie kontroli NIK. 

 (akta kontroli str. 203, 215) 

1.3. Badanie ww. 25 przypadków z ewidencji zasobu nieruchomości SP wykazało, 
że informacje w nich zawarte były aktualne i zgodne z dokumentacją źródłową 
dostępną w Starostwie. 
Badanie pięciu pozycji19 spośród ww. 25, wykazało, że wszystkie dane wpisane do 
ewidencji były zgodne z danymi ujawnionymi w księgach wieczystych20, dostępnych 
na stronie internetowej www.ekw.ms.gov.pl. 
W przypadku jednej działki nr 83/2 z obrębu Biały Zdrój, wystąpiła różnica 
w wielkości powierzchni działki, w ewidencji zasobu nieruchomości SP podano 
0,3360 ha, a w ewidencji gruntów i budynków 0,3309 ha. 

(akta kontroli str. 196-197, 213) 

1.4. Zarząd Powiatu prowadził ewidencję powiatowego zasobu nieruchomości, 
o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 25b ustawy ogn, w formie 
elektronicznej. 

(akta kontroli str. 44-68, 200) 

1.5. Według stanu na 30.05.2020 r. ewidencja powiatowego zasobu nieruchomości 
liczyła 441 pozycji. 
Badanie wybranych losowo 25 pozycji21 z ewidencji powiatowego zasobu 
nieruchomości wykazało, że wszystkie zbadane przypadki nie zawierały elementów 

                                                      
17 Odpowiednio: wskazanie daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości SP oddanych w użytkowanie wieczyste lub daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu 
trwałego zarządu nieruchomości SP, informacje o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości oraz informacje 
o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych. 
18 Działki nr: 3/2, 4/1, 4/2, 459 obręb Machliny, 348/3 o. Kluczewo, 3 o. Rzepowo, 105/1 o. Piaseczno, 127, 207 
o. Łazice, 367/1 o. Suliszewo, 213 o. Prostynia, 165 o. Żabin, 220 o. Nowe Laski, 3 o. Stare Worowo. 
19 Co piąta pozycja, poczynając od nr 1. Działki nr: 5 obręb nr 2 Czaplinek, 49/3 o. Pławno, 294 o. Konotop, 
8 o. Jaworze, 123/2 o. Żeńsko. 
20 Księgi wieczyste odpowiednio dla ww. pięciu działek: KO1D/0030644/2, KO1D/00003332/4, 
KO1D/00020686/5, KO1D/00035110/5, KO1D/00033845/2. 
21 Działki nr: 333 obręb Broczyno, 280/2 o. Sośnica, 392/3 o. Drawsko Pomorskie 0011, 161/57 o. Gudowo, 1/21 
o. Złocieniec 0003, 301 o. Drawsko Pomorskie 0011, 15/2 o. Złocieniec 0008, 339/1 o. Czaplinek 0003, 316 
o. Kluczewo, 3 o. Piaseczno, 280/1 o. Siemczyno, 135 o. Żelisławie, 9 o. Otrzep, 356/2 o. Żabin, 142/11 
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określonych w art. 23 ust. 1c pkt 4 ustawy ogn, tj. przeznaczenia nieruchomości 
w planie miejscowym, a w przypadku braku planu – w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
We wszystkich 25 zbadanych przypadkach nie było wpisów, o których mowa 
w art. 23 ust. 1c pkt 6 i 722. Ustalono że w odniesieniu do żadnej nieruchomości nie 
były zgłaszane roszczenia ani nie toczyły się postępowania administracyjne lub 
sądowe. 
Ewidencja powiatowego zasobu nieruchomości zawierała także rubryki dotyczące 
m.in. rodzaju użytku, władających w imieniu powiatu, nr księgi wieczystej. 
Dla wszystkich działek ujętych w ewidencji powiatowego zasobu nieruchomości 
założono księgi wieczyste. 

(akta kontroli str. 45-67, 155, 198-200) 

Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy ogn do powiatowego zasobu nieruchomości 
należały wyłącznie działki, które stanowiły przedmiot własności powiatu i nie zostały 
oddane w użytkowanie wieczyste. 
Do dnia rozpoczęcia kontroli NIK, na stronach internetowych BIP Starostwa nie 
została podana informacja o prowadzeniu przez Starostwo ewidencji powiatowego 
zasobu nieruchomości i zasadach udostępniania zawartych w niej danych. 
Ewidencję powiatowego zasobu nieruchomości na stronach internetowych BIP 
Starostwa zamieszczono w trakcie kontroli NIK. 

(akta kontroli str. 203, 206) 

1.6. Badanie ww. 25 przypadków z ewidencji powiatowego zasobu nieruchomości 
wykazało, że informacje w nich zawarte były aktualne i zgodne z dokumentacją 
źródłową dostępną w Starostwie, w tym z danymi z ewidencji gruntów i budynków. 
Badanie pięciu pozycji23 spośród 25, wykazało, że wszystkie dane wpisane do 
ewidencji były zgodne z danymi ujawnionymi w księgach wieczystych24, dostępnych 
na stronie internetowej www.ekw.ms.gov.pl. 

(akta kontroli str. 201-202, 214) 

W ewidencji powiatowego zasobu nieruchomości nie ujęto 27 działek25, które 
znajdowały się w ewidencji gruntów i budynków, obejmującej łącznie 468 działek 
będących przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego Powiatu. 

(akta kontroli str. 68, 205, 216) 

1.7. W latach objętych kontrolą wartość nieruchomości26 wynosiła odpowiednio: 
26 890,6 tys. zł na 1.01.2017 r. (w tym: grunty27 - 712,6 tys. zł, budynki i lokale28 - 
26 178,0 tys. zł); 27 482,1 tys. zł na 31.12.2017 r. (odpowiednio: 1 161,8 tys. zł 
i 26 320,3 tys. zł); 27 669,3 tys. zł na 31.12.2018 r. (odpowiednio: 1 434,3 tys. zł 
i 26 235,0 tys. zł); 30 451,9 tys. zł na 31.12.2019 r. (odpowiednio: 2 525,2 tys. zł 

                                                                                                                                       
o. Drawsko Pomorskie 0012, 24 o. Jankowo, 1 o. Suliszewo, 182 o. Chlebowo, 316 o. Ostrowice, 63/2 
o. Darskowo, 69/3 o. Warniłęg, 16 o. Złocieniec 0017, 142 o. Złocieniec 0006, 462 o. Bralin, 97/3 o. Sienica. 
22 Odpowiednio: wskazanie daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości powiatu oddanych w użytkowanie wieczyste lub daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu 
trwałego zarządu nieruchomości powiatu, informacje o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości oraz 
informacje o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych. 
23 Co piąta pozycja, poczynając od nr 1. Działki nr: 333 obręb Broczyno, 301 o. Drawsko Pomorskie 0011, 280/1 
o. Siemczyno, 24 o. Jankowo, 69/3 o. Warniłęg. 
24 Księgi wieczyste dla ww. pięciu działek odpowiednio nr: KO1D/00033500/2, KO1D/00022115/6, 
KO1D/00031644/9, KO1D/00031146/8, KO1D/00031590/5. 
25 Działki nr: 89/6, 89/8, 91/2, 395/1 obręb Będlino, 370/1, 370/2 o. 0011 Drawsko Pomorskie, 134/17 o. 0012 
Drawsko Pomorskie, 14/6, 14/7, 14/8, 14/9, 14/10 o. 0019 Drawsko Pomorskie, 276/4, 276/5, 276/6, 276/7, 
276/8, 276/9, 276/10, 276/11 o. Gudowo, 99/2 o. Stara Korytnica, 368/33, 368/34, 368/35, 368/36, 368/37 
o. Suliszewo, 219/3 o. Żabin. 
26 Według danych wynikających z ewidencji księgowej Starostwa. 
27 Ewidencja na koncie 011-00. 
28 Ewidencja na koncie 011-01 i 011-11. 
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i 27 926,7 tys. zł) oraz 30 451,9 tys. zł na 30.04.2020 (odpowiednio: 2 525,2 tys. zł 
i 27 926,7 tys. zł).  
Dane z ewidencji księgowej Starostwa były zgodne z wartością gruntów oraz 
budynków i lokali wykazaną w bilansach sporządzonych za lata: 2017, 2018 i 2019 r. 
Zmiany w wartości nieruchomości w okresie objętym kontrolą wynikały przede 
wszystkim z wyksięgowania sprzedanych nieruchomości albo zaewidencjonowania 
nowych. 
Łączna wartość gruntów Powiatu według danych ujętych w bilansach powiatu29 na 
koniec 2017, 2018 i 2019 r. wyniosła odpowiednio: 11 341 tys. zł, 11 516,6 tys. zł 
oraz 12 607,4 tys. zł. 

(akta kontroli str. 169, 174, 179, 183, 190, 528-545, 550, 554-555, 571-572, 588) 

Starosta sporządzał informacje o stanie mienia komunalnego30, według stanu na 
31 grudnia 2016, 2017, 2018 i 2019 r., w terminie do końca marca roku 
następującego po roku budżetowym31, określonym w art. 267 ust. 1 ustawy ofp. 
W powyższych informacjach nie były zamieszczane dane o wartościach 
nieruchomości będących własnością Powiatu.  

(akta kontroli str. 3-6) 

1.8. W latach 2017-2020 (do końca kwietnia) Starostwo przeprowadziło cztery 
roczne inwentaryzacje budynków i budowli (spis z natury) oraz gruntów (metodą 
weryfikacji danych ksiąg rachunkowych z odpowiednią dokumentacją źródłową) 
w dniach 5.01.2017 r., 8.01.2018 r., 10.01.2019 r. i 7.01.2020 r. W wyniku 
przeprowadzonych inwentaryzacji w latach 2017, 2019 i 2020 nie stwierdzono 
nadwyżek, ani niedoborów. 
W 2018 r. stwierdzono: 

 nadwyżkę działki nr 417/1 położonej w Drawsku Pomorskim (wartości 141,7 tys. zł). 
Działkę wprowadzono do ewidencji księgowej Starostwa na podstawie dowodu 
OT. Uznano, że nadwyżka została zawiniona przez Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami32, który nie przekazał stosownej dokumentacji do 
Wydziału Finansowego; 

 niedobór składników majątku znajdujących się w trwałym zarządzie 
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku 
Pomorskim: dwie szklarnie (7,5 tys. zł i 15,0 tys. zł) i garaż (12,7 tys. zł). 
Niedobór zawiniony został przez pracownika Centrum, który nie przekazał 
dokumentacji z likwidacji do Wydziału Finansowego. Dokonano wyksięgowania 
z ewidencji pozabilansowej Starostwa, po otrzymaniu wydruków LT. 

(akta kontroli str. 153, 220-321) 

1.9. Podczas przeprowadzania inwentaryzacji dokonano porównania danych 
wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją powiatowego zasobu 
nieruchomości. 

(akta kontroli str. 220-321) 

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

1. Wszystkie ze zbadanych 25 pozycji33 ewidencji zasobu nieruchomości SP oraz  
25 pozycji34 ewidencji powiatowego zasobu nieruchomości nie zawierały elementów 

                                                      
29 Obejmujących sumę danych Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu. 
30 Informacje o stanie mienia komunalnego sporządzane 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.); dalej: ustawa ofp.. 
31 Odpowiednio: 13.03.2017 r., 22.03.2018 r., 4.03.2019 r. i 3.03.2020 r. 
32 Dalej: WGN. 
33 Działki nr: 5 obręb nr 2 Czaplinek, 171/2 o. Broczyno, 4/2 o. Machliny, 337/1 o. Sikory, 46/1 o. Prosino, 49/3 
o. Pławno, 253 o. Siemczyno, 137/5 o. Kołomąt, 96 o. Łazice, 111/2 o. nr 12 Drawsko Pomorskie, 294 
o. Konotop, 30 o. Gogółczyn, 59/4 o. Łabędzie, 35/8 o. nr 1 Kalisz Pomorski, 83/2 o. Biały Zdrój, 8 o. Jaworze, 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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określonych w art. 23 ust. 1c pkt 4 ustawy ogn35, tj. opisu przeznaczenia 
nieruchomości w planie miejscowym, a w przypadku braku planu – w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
Ponadto dla działki nr 4/2 z obrębu Machliny, pomimo braku księgi wieczystej, 
w ewidencji zasobu nieruchomości SP nie wskazano dokumentu potwierdzającego 
posiadanie przez SP praw do działki. Obowiązek wskazania takiego dokumentu 
wynikał z art. 23 ust. 1c pkt 3 ustawy ogn. 

(akta kontroli str. 193-195) 

Starosta wyjaśnił: (…) Brak w ewidencji nieruchomości zapisów dotyczących 
przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego lub studium spowodowany jest niedopatrzeniem Naczelnika WGN. 
Wszystkie braki w tym zakresie zostaną wyeliminowane w możliwie najkrótszym 
czasie. Także niewskazanie w ewidencji zasobu nieruchomości SP dokumentu 
potwierdzającego posiadanie przez SP praw do działki nr 4/2 z obrębu Machliny było 
przeoczeniem Naczelnika. 

(akta kontroli str. 209-210) 

W trakcie trwania kontroli Starostwo uzupełniło ewidencję zasobu nieruchomości SP 
o dane nt. dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Skarb Państwa prawa do 
działki nr 4/2 obręb Machliny. 

(akta kontroli str. 209-210) 

2. Dla 14 działek36 z ewidencji zasobu nieruchomości SP nie założono księgi 
wieczystej, pomimo wymogu wynikającego z art. 23 ust. 1 pkt 9 ustawy ogn. 

(akta kontroli str. 9, 11-14, 18-19, 23, 30, 33-34, 42) 

Starosta wyjaśnił: zostaną niezwłocznie założone księgi wieczyste dla sześciu 
działek (nr: 4/1 i 4/2 obręb Machliny, 348/3 o. Kluczewo, 105/1 o. Piaseczno, 127 
i 207 o. Łazice), dla których brak ksiąg wynikał z przeoczenia naczelnika WGN. 
Natomiast w przypadku pozostałych ośmiu działek (nr 3/2 i 459 obręb Machliny, 
3 o. Rzepowo, 361/7 o. Suliszewo, 213 o. Prostynia, 165 o. Żabin, 220 o. Nowe 
Laski, 3 o. Stare Worowo) nie było reprezentacji graficznej oraz wystąpiła 
niezgodność między częścią graficzną, a opisową operatu. Nieprawidłowości te 
powstały w trakcie przekształcania map analogowych na cyfrowe w bazie ewidencji 
gruntów i budynków. W tej sytuacji dla założenia księgi wieczystej należy najpierw 
wyjaśnić stan prawny działek, co wiąże się z przeszukiwaniem danych źródłowych 
(papierowe mapy i rejestry poszczególnych obrębów ewidencyjnych) oraz analizą 
historii działek, które zazwyczaj zostały scalone lub przenumerowane. Działania te 
wymagają czasu oraz oddelegowania pracownika, co utrudniłoby prowadzenie 
spraw bieżących. (…) Niemniej jednak, co roku działania te są podejmowane. Po 
wyjaśnieniu stanu prawnego działki najczęściej są usuwane z zasobu lub 
podejmowane są działania zmierzające do założenia księgi wieczystej. W okresie od 
2017 r. udało się wyjaśnić sytuację dla dwóch, trzech działek. (…) 

(akta kontroli str. 209-210) 

                                                                                                                                       
123/2 o. Sienica, 5/2 obręb Suchowo, 252 o. Żabinek, 734 o. Wierzchowo, 123/2 o. Żeńsko, 9/1 o. nr 7 
Złocieniec, 180/1 o. nr 11 Złocieniec, 42/1 o. Chlebowo, 25 o. Darskowo. 
34 Działki nr: 333 obręb Broczyno, 280/2 o. Sośnica, 392/3 o. Drawsko Pomorskie 0011, 161/57 o. Gudowo, 1/21 
o. Złocieniec 0003, 301 o. Drawsko Pomorskie 0011, 15/2 o. Złocieniec 0008, 339/1 o. Czaplinek 0003, 316 
o. Kluczewo, 3 o. Piaseczno, 280/1 o. Siemczyno, 135 o. Żelisławie, 9 o. Otrzep, 356/2 o. Żabin, 142/11 
o. Drawsko Pomorskie 0012, 24 o. Jankowo, 1 o. Suliszewo, 182 o. Chlebowo, 316 o. Ostrowice, 63/2 
o. Darskowo, 69/3 o. Warniłęg, 16 o. Złocieniec 0017, 142 o. Złocieniec 0006, 462 o. Bralin, 97/3 o. Sienica. 
35 Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym, a w przypadku braku planu - w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
36 Działki nr: 3/2, 4/1, 4/2, 459 obręb Machliny, 348/3 o. Kluczewo, 3 o. Rzepowo, 105/1 o. Piaseczno, 127, 207 
o. Łazice, 367/1 o. Suliszewo, 213 o. Prostynia, 165 o. Żabin, 220 o. Nowe Laski, 3 o. Stare Worowo. 
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3. Do dnia rozpoczęcia kontroli NIK, na stronach internetowych BIP Starostwa nie 
podano  informacji o prowadzeniu przez Starostwo ewidencji zasobu nieruchomości 
SP i ewidencji powiatowego zasobu nieruchomości oraz o zasadach udostępniania 
zawartych w nich danych, pomimo takiego wymogu wynikającego z art. 6 ust. 1 pkt 
3 lit. f) ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

 (akta kontroli str. 203) 

Zastępca Starosty wyjaśnił: brak na stronach BIP obu ewidencji wynikał 
z przeoczenia Naczelnika WGN. 

(akta kontroli str. 212) 

W trakcie kontroli NIK, na stronach BIP Starostwa (www.bip.powiatdrawski.pl) 
zamieszczono ewidencję zasobu nieruchomości SP i ewidencję powiatowego 
zasobu nieruchomości. 

(akta kontroli str. 215) 

4. W ewidencji zasobu nieruchomości SP nieprawidłowo określono wielkość 
powierzchni działki nr 83/2 z obrębu Biały Zdrój na 0,3360 ha. Według ewidencji 
gruntów i budynków powierzchnia tej działki wynosiła 0,3309 ha. 

(akta kontroli str. 213) 

Starosta wyjaśnił: (…) powierzchnia działki gruntu nr 83/2 (…) obecnie wynosi 
0,3309 ha (wcześniej 0,3360 ha). Powierzchnia działki uległa zmianie w wyniku 
modernizacji ewidencji bazy danych przeprowadzonej na terenie gminy Kalisz 
Pomorski. Powierzchnia ta nie została zmieniona w ewidencji zasobu nieruchomości 
SP w wyniku przeoczenia Naczelnika WGN. 16.06.2020 r. powierzchnię działki 
skorygowano w ewidencji zasobu nieruchomości SP. 

(akta kontroli str. 215) 

5. W ewidencji powiatowego zasobu nieruchomości nie ujęto 27 działek, 
figurujących w ewidencji gruntów i budynków jako nieruchomości będących 
przedmiotem własności37 lub użytkowania wieczystego Powiatu, i które zgodnie 
z art.  25a ustawy ogn należały do powiatowego zasobu nieruchomości. 

(akta kontroli str. 68, 205) 

Naczelnik WGN wyjaśnił: Różnica (…) wynika (…) z faktu, że Powiat (…) nabył 
z mocy prawa, decyzji o zezwoleniu na inwestycję drogową, 24 działki (…) po 
wydaniu decyzji określającej wysokość odszkodowania działki te zostaną przyjęte 
na stan środków trwałych Powiatu, w tym samym czasie zostaną ujęte w ewidencji 
powiatowego zasobu nieruchomości. Powiat (…) nabył w 2019 r. prawo użytkowania 
wieczystego dwóch działek (…) brak w ewidencji powiatowego zasobu 
nieruchomości  jest niedopatrzeniem naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami - brak został już uzupełniony. 27 działką (…) jest działka nr 99/2 
(…) powstała z działki nr 99/1 w związku z modernizacją ewidencji gruntów 
i budynków (…) – brak w ewidencji powiatowego zasobu nieruchomości  jest 
niedopatrzeniem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - brak został 
już uzupełniony. (…) Na mocy decyzji (…) z 14 maja 2019 r. w dniu 16 lipca 2019 r. 
Powiat (…) nabył pięć działek (…) Na mocy decyzji (…) z 10 września 2019 r. 
w dniu 30 października 2019 r. (…) 19 działek (…) 24 działki (…) zostaną 
wprowadzone do ewidencji wraz z przyjęciem ich na stan środków trwałych Powiatu 
(…) w momencie określenia ich wartości (…) Naczelnik WGN zleca (…) wykonanie 
przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego w celu określenia 
wartości nabytych działek. Na tej podstawie Starosta Drawski wydaje decyzje 
o wysokości odszkodowania dla dotychczasowych właścicieli. Na podstawie 

                                                      
37 Działki te nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste. 
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prawomocnej decyzji, w której określona jest wartość zakupionych działek, Wydział 
Finansowy wprowadza działki do ewidencji księgowej. Naczelnik WGN wprowadza 
działki do ewidencji powiatowego zasobu gruntów (…), gdy decyzja 
odszkodowawcza jest ostateczna (…). 

 (akta kontroli str. 216, 218-219, 324, 332-333, 342-344) 

Ewidencja zasobu nieruchomości SP, obejmująca 504 działki, była aktualna, 
natomiast w ewidencji powiatowego zasobu nieruchomości, obejmującej 441 
działek, nie wykazano 27 działek ujętych w prowadzonej przez Starostwo ewidencji 
gruntów i budynków. Badanie kompletności 50 pozycji zaewidencjonowanych 
działek38 wykazało, że nie zawierały one danych, o których mowa w art. 23 ust. 1c 
pkt 4 ustawy ogn, tj. dotyczących przeznaczenia nieruchomości w mpzp lub studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W odniesieniu 
do jednej działki ujętej w ewidencji zasobu nieruchomości SP, wbrew wymogom art. 
23 ust. 1c pkt 3 ustawy ogn, nie wskazano dokumentu potwierdzającego prawa SP 
do tego terenu. Ponadto w ewidencji zasobu nieruchomości SP wykazano 
nieprawidłową powierzchnię jednej z działek.  

Wbrew postanowieniom w art. 23 ust. 1 pkt 9 ustawy ogn Starostwo nie założyło 
księgi wieczystej dla 14 działek z ewidencji zasobu nieruchomości SP. 

Na stronach internetowych BIP Starostwa nie zamieszczono informacji 
o prowadzeniu powyższych ewidencji oraz o zasadach udostępniania zawartych 
w nich danych, co było niezgodne z wymogiem wynikającym z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit f) 
ustawy o dostępie do informacji publicznej. W trakcie kontroli NIK obie ewidencje 
zamieszczono na stronach BIP Starostwa. 

Wykazane w bilansie Starostwa wartości gruntów, budynków i lokali wynikały 
z ewidencji księgowej Starostwa. Coroczne inwentaryzacje gruntów 
(przeprowadzane metodą weryfikacji danych ksiąg rachunkowych z odpowiednią 
dokumentacją źródłową) oraz budynków i budowli (spis z natury) według stanu na 
dzień 31 grudnia 2017, 2018 i 2019 r., Starostwo przeprowadzało w terminach 
wynikających z obowiązujących przepisów. 

2. Udostępnianie lub zbywanie nieruchomości, w tym 
nieruchomości Skarbu Państwa 

2.1. W badanym okresie - pomimo braku wytycznych w zakresie polityki 
gospodarowania nieruchomościami SP39 - opracowano plany realizacji polityki 
gospodarowania nieruchomościami SP, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3 
ustawy ogn. Plany obejmowały lata 2017-2019 i 2020-202240. 

(akta kontroli str. 71-92) 

Plany te Starosta przedłożył Wojewodzie Zachodniopomorskiemu41 30.03.2017 r. - 
plan na lata 2017-2019 oraz 24.04.2020 r. - plan na lata 2020-2022.  

(akta kontroli str. 216, 355-358) 

Plany realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami SP na lata 2017-2019 
i na lata 2020-2022 sporządzono m.in. w oparciu o ustawę ogn oraz ewidencję 
zasobu nieruchomości SP. 

(akta kontroli str. 216) 

                                                      
38 Po 25 pozycji z ewidencji zasobu nieruchomości SP i ewidencji powiatowego zasobu nieruchomości. 
39 Pismo z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z 28.06.2018 r.  
40 Plan wykorzystania zasobu Skarbu Państwa na lata 2017-2019 i Polityka gospodarowania nieruchomościami 
Skarbu Państwa na lata 2020-2022. 
41 Dalej: Wojewoda. 

OCENA CZĄSTKOWA 

Opis stanu 
faktycznego 
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Plan realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami SP na lata 2020-2022 
zawierał informacje w zakresie: powierzchni gruntów w zasobie nieruchomości SP 
(łącznej oraz oddanej w użytkowanie wieczyste, w najem i dzierżawę), prognoz 
dotyczących: udostępniania i nabywania nieruchomości, w tym poziomu wydatków 
oraz wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego i z trwałego zarządu. 
W planie wskazano działki planowane do: sprzedaży (pięć działek42) oraz do 
oddania w dzierżawę lub użyczenie na okres do trzech lat (pięć43). 

(akta kontroli str. 83-93) 

2.2. Starosta składał Wojewodzie coroczne sprawozdania z gospodarowania 
nieruchomościami SP za lata 2017-2019 w terminie44 do 30 kwietnia roku 
następnego, tj. w terminie określonym w art. 23 ust. 1a ustawy ogn. 
W sprawozdaniach za 2017 r. i za 2018 r. zawarto informacje dotyczące: 
sumarycznej powierzchni działek w zasobie nieruchomości SP (z podziałem na 
poszczególne rodzaje użytków) i działek oddanych w użytkowanie wieczyste; 
powierzchni udostępnionych działek (sprzedaż, najem, dzierżawa, oddanie 
w użytkowanie wieczyste lub w trwały zarząd, darowizny, przekazane jednostkom 
samorządu terytorialnego45 z mocy prawa lub na wniosek); wydatków związanych 
z udostępnieniem i nabywaniem działek; wpływów z tytułu opłat za użytkowanie 
wieczyste i z opłat z tytułu trwałego zarządu i ich aktualizacji; liczby założonych 
ksiąg wieczystych; postępowań sądowych w sprawie zasiedzenia nieruchomości; 
roszczeń oraz podjętych działań windykacyjnych; danych o regulowaniu stanu 
prawnego działek. 
Sprawozdanie za 2019 r. zawierało następujące dane: 

 powierzchnię i liczbę gruntów, budynków i lokali; 

 dotyczące działek oddanych w użytkowanie wieczyste, w tym powierzchnię 
i liczbę, należności i wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, liczbę 
zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności; 

 powierzchnię i liczbę gruntów, budynków i lokali zagospodarowanych, 
wydzierżawionych i wynajmowanych; 

 powierzchnię i liczbę gruntów, budynków i lokali sprzedanych wraz z wielkością 
uzyskanych wpływów, a także powierzchnię i liczbę innych przypadków 
zbywania działek (darowizny, komunalizacja, zamiana z jst); 

 wskazanie działek w użytkowaniu wieczystym i w trwałym zarządzie, 
podlegających aktualizacji opłat; 

 wskazanie działek bez ksiąg wieczystych wraz z określeniem braku wpisów. 
(akta kontroli str. 94-112) 

2.3. W okresie od 1.01.2017 r. do 30.04.2020 r. Starostwo uzyskało 22 zgody 
Wojewody dotyczące działek SP: 

 trzy na zbycie w trybie bezprzetargowym46; 

 jedno na zbycie w trybie przetargu nieograniczonego47;  

 osiem na zawarcie w trybie przetargu nieograniczonego umowy dzierżawy na 
czas oznaczony 10 lat48; 

                                                      
42 Działki nr: 37/8 obręb Złocieniec 0007, 44/2 o. Kalisz Pomorski 0011, 18 o. Borne, 123/2 o. Sienica, 697 
o. Nętno). 
43 Działki nr: 9/1 obręb Złocieniec 0007, 32/2 o. Giżyno, 35/4 i 35/6 o. Drawsko Pomorskie 0010, 159 o. Stawno. 
44 Odpowiednio: 20.04.2018 r., 15.03.2019 r. i 23.04.2020 r. 
45 Dalej: jst. 
46 Zarządzenia nr: 207/2017 z 9 maja 2017 r. (działka nr 264/1 obręb 0011 m. Złocieniec), 159/2018 
z 4 lipca 2018 r. (dz. nr 78/9 o. 0003 Czaplinek) i 214/2018 z 25 października 2018 r. (¾ udziału w dz. nr 128 
o. 0050 Rzęśnica). 
47 Zarządzenie nr 274/2017 z 29 czerwca 2017 r. (działka nr 84/5 obręb 0019 Cieminko). 
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 jedno na zawarcie w trybie przetargu nieograniczonego umowy dzierżawy na 
czas oznaczony 9 lat49; 

 dwie na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na czas 
nieoznaczony50; 

 dwie na zawarcie w trybie przetargowym umowy najmu na czas nieoznaczony51; 

 trzy na zawarcie w drodze przetargu nieograniczonego umowy dzierżawy na 
czas oznaczony52; 

 dwie na przekazanie nieruchomości w formie darowizny53. 
(akta kontroli str. 368-369, 374-375, 377-379) 

W stosunku do 13 wniosków dotyczących dysponowania działkami SP, Starosta nie 
uzyskał zgody Wojewody, i tak: 

 siedem odmów na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego54; 

 trzy odmowy na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony55; 

 dwie odmowy na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości56; 

 jedną odmowę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy57. 
(akta kontroli str. 380-404) 

2.4. W poszczególnych latach Starostwo uzyskało następujące dochody 
z gospodarki gruntami i pozostałymi nieruchomościami z zasobu SP: 

 w 2017 r. w łącznej kwocie 849,0 tys. zł, z tego: ze sprzedaży nieruchomości 
56,6 tys. zł (435,4% planu); z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 
nieruchomości 659,3 tys. zł (164,8% planu); z tytułu najmu i dzierżawy 29,2 tys. zł 
(194,7% planu, w tym 9,0 tys. zł z tytułu dzierżawy, 2,2 tys. zł z najmu lokali 
mieszkalnych i 18,0 tys. zł z najmu lokali użytkowych), pozostałe dochody 
z gospodarki nieruchomościami 103,9 tys. zł (115,4% planu); 

 w 2018 r. w łącznej kwocie 850,0 tys. zł, z tego: ze sprzedaży nieruchomości 
10,1 tys. zł (101% planu); z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 
695,5 tys. zł (178,3% planu); z tytułu najmu i dzierżawy 46,1 tys. zł (307,3% 
planu, w tym 23,2 tys. zł z tytułu dzierżawy, 2,2 tys. zł z najmu lokali 
mieszkalnych i 20,7 tys. zł z najmu lokali użytkowych) oraz pozostałe dochody 
z gospodarki nieruchomościami 98,3 tys. zł (115,7% planu); 

                                                                                                                                       
48 Zarządzenia nr: 256/2017 z 31 maja 2017 r. (działka nr 30 obręb 0063 Żabin), 263/2017 z 9 czerwca 2017 r. 
(dz. nr 453/2 i 487 o. 0025 Broczyno), 260/2017 z 31 maja 2017 r. (działka nr 3 obręb 0026 Trzciniec), 350/2017 
z 28 września 2017 r. (dz. nr 3 o. 0077 Borowo), 414/2017 z 20 listopada 2017 r. (dz. nr 2 o. 0077 Borowo), 
432/2017 z 27 listopada 2017 r. (dz. nr 1 i nr 2 o. 0080 Prostynia), 109/2019 z 23 kwietnia 2019 r. (dz. 717/2 
o. 0021 Nowe Worowo), 110/2019 z 23 kwietnia 2019 r. (dz. 250/10 o. 0001 Łabędzie). 
49 Zarządzenie nr 259/2017 z 31 maja 2017 r. (dz. nr 7 o. 0014 Gronowo). 
50 Zarządzenia nr: 424/2017 z 21 listopada 2017 r. (komórka gospodarcza działka nr 1/77 obręb 0003 
m. Złocieniec), 63/2018 z 1 maja 2018 r. (kantyna w Zakładzie Karnym dz. nr 861 o. Wierzchowo). 
51 Zarządzenia nr: 413/2017 z 20 listopada 2017 r. i 129/2018 z 8 czerwca 2018 r. (komórki gospodarcze 
dz. 1/77 o. 0003 m. Złocieniec). 
52 Zarządzenia nr: 156/2018 z 4 lipca 2018 r. (działka nr 861 obręb Wierzchowo od 1 czerwca 2018 r. do 
31 maja 2019 r.), 268/2019 z 27 listopada 2019 r. (dz. 234 o. 0023 Warniłęg), 269/2019 z 27 listopada 2019 r. 
(dz. 179/19 o. Konotop). 
53 Zarządzenia nr: 199/2018 z 24 września 2018 r. (działka nr 146/1 obręb 0051 Kosobudy), 237/209 
z 16 października 2019 r. (dz. nr 169/1 o. Kołomąt). 
54 Odmowy z dnia: 1 marca 2017 r. (działki nr 161/36 o. 0042 Gudowo), 29 maja 2017 r. (dz. nr: 82, 418/2, 418/5 
i 420/3 o. 0092 Świerczyna), 29 czerwca 2017 r. (dz. nr: 191/1, 293/6, 293/7, 293/8, 294/2, 277, 290/2 i 302/3 
o. 11 m. Drawsko Pomorskie), 12 lutego 2018 r. (dz. nr 522/18 o. Wierzchowo), 12 września 2019 r. 
(dz. nr 78/11 o. 0012 m. Złocieniec), 16 października 2019 r. (dz. nr 9 o. 17 m. Złocieniec), 8 listopada 2019 r. 
(dz. nr: 4/3, 5/34, 5/35, 5/36, 5/37, 5/38, 5/39, 5/40, 5/41, 5/43, 5/44, 5/45, 5/46, 5/47, 5/48, 5/51, 5/52, 5/54, 
5/55, 5/58, 5/59, 5/62, 5/63, 5/100, 5/102, 5/103, 5/104, 5/105, 5/106, 5/107, 5/108, 5/109, 5/110, 5/111, 5/112, 
6/2, 6/3, 6/15, 6/17 i 7 o. 8 m. Złocieniec). 
55 Odmowy z dnia: 21 czerwca 2018 r. (dz. 1/77 o. 0003 m. Złocieniec), 19 kwietnia 2019 r. (dz. nr 290 
o. Konotop), 26 lipca 2019 r. (dz. 34/7 o. 0017 m. Złocieniec). 
56 Odmowy z dnia: 2 lipca 2019 r. (dz. nr 37/8 o. 0007 m. Złocieniec), 28 listopada 2019 r. (dz. nr 169/2 o. 0142 
Kołomąt). 
57 Odmowa z dnia 26 lipca 2019 r. (dz. nr 179 o. 0046 Konotop). 
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 w 2019 r. w łącznej kwocie 1 079,1 tys. zł, z tego: ze sprzedaży nieruchomości 
56,3 tys. zł (2 815% planu); z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 
nieruchomości 682,2 tys. zł (131,2% planu); z tytułu najmu i dzierżawy 59,8 tys. zł 
(170,9% planu, w tym 32,8 tys. zł z tytułu dzierżawy, 2,2 tys. zł z najmu lokali 
mieszkalnych i 24,8 tys. zł z najmu lokali użytkowych) oraz pozostałe dochody 
z gospodarki nieruchomościami 280,8 tys. zł (279,7% planu); 

 w 2020 r. (do 30.04.) w łącznej kwocie 406 tys. zł, z tego: ze sprzedaży 
nieruchomości 9,4 tys. zł (94% planu); z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 
nieruchomości 257,5 tys. zł (48,6% planu); z tytułu najmu i dzierżawy 48,7 tys. zł 
(121,8% planu, w tym 30,7 tys. zł z tytułu dzierżawy, 0,9 tys. zł z najmu lokali 
mieszkalnych i 16,1 tys. zł z najmu lokali użytkowych) oraz pozostałe dochody 
z gospodarki nieruchomościami 90,4 tys. zł (108,9% planu). 

W 2016 r. dochody Starostwa z gospodarowania gruntami i pozostałymi 
nieruchomościami z zasobu SP wyniosły 748,5 tys. zł. W stosunku do dochodów 
z 2016 r. dochody z tego tytułu w następnych latach były wyższe o: 
- 100,5 tys. zł w 2017 r., na co główny wpływ miały wyższe o 40,1 tys. zł dochody 
z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz o 54 tys. zł dochody z tytułu opłat za 
wieczyste użytkowanie nieruchomości, 
- 101,5 tys. zł w 2018 r., na co główny wpływ miały wyższe o 90,2 tys. zł dochody 
z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, 
- 330,6 tys. zł w 2019 r., na co wpływ miały wyższe o 76,9 tys. zł dochody z tytułu 
opłat za użytkowanie wieczyste oraz o 178 tys. zł pozostałych dochodów 
z gospodarki nieruchomościami. 

(akta kontroli str. 69) 

Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami z zasobu SP w stosunku do 
planu dochodów (Rb-27ZZ) wykonane zostały w: 163,9% (849,0 tys. zł, plan 
518,0 tys. zł) w 2017 r., 170,0% (850,0 tys. zł, plan 500 tys. zł) w 2018 r. i 173,4% 
(1 079,1 tys. zł, plan 622,4 tys. zł) w 2019 r. 

(akta kontroli str. 69, 471-485) 

Naczelnik Wydziału Finansowego wyjaśnił: W latach 2017-2020 dochody wykonane 
z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w znaczny sposób przewyższały 
założenia planowane. Powyższa nadwyżka dochodów wynika z faktu, iż budżet 
powiatu planowany jest w zgodzie z zasadami realności i ostrożności. Przyjmując 
założenia do planu trudnym jest oszacować wpływy jakie zostaną uzyskane 
w danym roku. Dochody planowane są w sposób ostrożny zapewniający możliwość 
ich wykonania. Zabieg ten ma na celu również osiągnięcie zasady równowagi przy 
wykonaniu budżetu i zapobiega przyjęcie do planu wydatków przewyższających 
plan możliwych do osiągnięcia dochodów za czym idzie ryzyko powstania wraz 
z końcem roku deficytu budżetu. 

(akta kontroli str. 491) 

2.5. W latach 2017-2020 (do 30.04.) Starosta nie umarzał kwot należnych z tytułu 
kupna, dzierżawy lub najmu nieruchomości z zasobu SP. 
W powyższym okresie Starosta w 25 sprawach wydał zgodę na spłatę w innym 
terminie (nieprzekraczającym danego roku kalendarzowego) rocznych opłat za 
użytkowanie wieczyste z jednoczesnym rozłożeniem tych opłat na raty, z tego 
w 2017 r. Starosta wydał pięć zgód dotyczących opłat na łączną kwotę 138,8 tys. zł, 
w 2018 r. sześć zgód na łączną kwotę 154,8 tys. zł, w 2019 r. sześć zgód na łączną 
kwotę 154,8 tys. zł, w 2020 r. (do 30.04.) osiem zgód na łączną kwotę 179,5 tys. zł. 
Podstawą prawną decyzji Starosty był art. 71 ust. 4 ustawy ogn. Użytkownicy 
wieczyści jako powód wnioskowania o rozłożenie należności na raty podawali swoją 
trudną sytuację finansową. 
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Analiza 14 spraw (z powyższych 25) dotycząca pięciu podmiotów58, wykazała, że 
we wszystkich przypadkach zostały spełnione przesłanki określone w art. 71 ust. 4 
ustawy ogn. 
W powyższym okresie Starosta wydał trzy decyzje59 odmawiające zgody na spłatę 
należności z tytułu rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste w innym terminie, 
z uwagi na zbyt późne złożenie wniosków, które w myśl art. 71 ust. 4 ustawy ogn 
należało złożyć nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności. 
We wszystkich zbadanych 14 sprawach rozłożone na raty należności z tytułu opłaty 
rocznej za użytkowanie wieczyste zostały spłacone w wysokościach określonych 
w decyzjach Starosty. Należności z tytułu 10 rat (trzy w 2018 r., dwie w 2019 r., pięć 
z rat przypadających do spłaty do końca czerwca 2020 r.) zostały uiszczone 
z opóźnieniem wynoszącym od czterech do 82 dni. W przypadku nieterminowej 
spłaty rat w 2018 r. naliczone i wyegzekwowane odsetki wyniosły 24,51 zł60, 
21,22 zł61 i 12,33 zł62. W przypadku nieterminowej spłaty rat w 2019 r. naliczone 
i wyegzekwowane odsetki wyniosły 1,61 zł63, 1,90 zł64.  
Wszystkie ww. odsetki naliczono zgodnie z art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny65 oraz w wysokości wynikającej ze stawek określonych 
w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie 
wysokości odsetek ustawowych66, tj. w stosunku rocznym: 5% w okresie od 1.01.2017 r. 
do 17.03.2020 r. 
W przypadkach nieterminowego uiszczania rat ustalonych do spłaty w 2020 r. 
odsetki nie były naliczane zgodnie z art. 77 pkt 17 lit. a) ustawy z dnia 
19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 
udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym 
postepowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-1967. 

(akta kontroli str. 150-152, 459-465) 

2.6. W okresie objętym kontrolą sporządzono 45 wykazów nieruchomości SP, w tym  
cztery68 przeznaczonych do sprzedaży czterech nieruchomości, 2369 do oddania 
w dzierżawę 23 nieruchomości oraz siedem70 do wynajmu siedmiu nieruchomości.  

                                                      
58 Użytkownicy wieczyści: KPPD S.A. (zgody na raty w 2017 r., 2018 r., 2019 r. i 2020 r.), Parafia ze Złocieńca 
(2017 r., 2019 r. i 2020 r.), osoby fizyczne D.K. i K.K. (2017 r., 2018 r., 2019 r. i 2020 r.), osoba fizyczna J.J. 
(2019 r.), P.O.M. S.C. (2019 r. i 2020 r.). 
59 Adresaci decyzji: Parafia ze Złocieńca (2018 r.), osoby fizyczne D.K. (2019 r.) i K.K. (2019 r.). 
60 Wpłata 5.11.2018 r. zamiast 31.10.2018 r. 
61 Wpłata 12.09.2018 r. zamiast 31.08.2018 r. 
62 Wpłata 8.08.2018 r. zamiast 31.07.2018 r. 
63 Wpłata 4.10.2019 r. zamiast 30.09.2019 r. 
64 Wpłata 17.12.2019 r. zamiast 13.12.2019 r. 
65 Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm. 
66 M. P. z 2016 r. poz. 46. 
67 Dz. U. z poz. 1086. W przywołanym przepisie wskazano, że: „W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  wprowadza się następujące zmiany: 
w art. 15j: ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa 
w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, za rok 2020 wnosi się 
w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.". 
68 Wykazy nr: 8/2017 z 18 maja 2017 r., 14/2017 z 6 lipca 2017 r., 12/2018 z 16 lipca 2018 r., 2/2019 
z 14 stycznia 2019 r. 
69 Wykazy nr: 1/2017 z 5 stycznia 2017 r., 3/2017 z 15 lutego 2017 r., 4/2017 z 17 marca 2017 r., 9/2017 z 25 
maja 2017 r., 13/2017 z 6 lipca 2017 r., 10/2017 z 27 czerwca 2017 r., 11/2017 z 27 czerwca 2017 r., 12/2017 
z 27 czerwca 2017 r., 16/2017 z 2 października 2017 r., 17/2017 z 30 października 2017 r., 18/2017 
z 10 listopada 2017 r., 3/2018 z 14 lutego 2018 r., 4/2018 z 22 lutego 2018 r., 5/2018 z 8 marca 2018 r., 13/2018 
z 2 sierpnia 2018 r., 15/2018 z 11 października 2018 r., 1/2019 z 3 stycznia 2019 r., 3/2019 z 23 stycznia 2019 r., 
4/2019 z 26 lutego 2019 r., 5/2019 z 12 marca 2019 r., 6/2019 z 24 kwietnia 2019 r., 7/2019 z 24 kwietnia 2019 r., 
8/2019 z 26 kwietnia 2019 r., 9/2019 z 26 kwietnia 2019 r., 10/2019 z 29 maja 2019 r., 11/2019 z 29 maja 2019 r., 
12/2019 z 24 czerwca 2019 r., 13/2019 z 12 sierpnia 2019 r., 14/2019 z 18 września 2019 r., 16/2019 
z 10 grudnia 2019 r., 17/2019 z 10 grudnia 2019 r., 18/2019 z 19 grudnia 2019 r., 1/2020 z 31 stycznia 2020 r., 
4/2020 z 20 marca 2020 r. 
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Na podstawie próby 10 wykazów71 stwierdzono, że wszystkie: 
- wywieszono w siedzibie Starostwa przez okres co najmniej 21 dni (co odnotowano 
na przechowywanym wykazie); 
- zamieszczono na stronie internetowej Starostwa i stronie BIP Starostwa 
(przechowywano wydruki ze stron); 
- przekazano Wojewodzie Zachodniopomorskiemu, w celu ich zamieszczenia na 
stronie podmiotowej Wojewody i publikacji w BIP. 
Ponadto ogłoszenie o zamieszczeniu wykazu w BIP, w odniesieniu do każdego 
z powyższych 10 wykazów, opublikowano w Powiatowej Gazecie Drawskiej72 
(w Starostwie przechowywano egzemplarze Gazet). 

(akta kontroli str. 405-407) 

2.7. W wyniku badania kontrolnego 10 wykazów73 w zakresie zawarcia w nich 
danych wymaganych przepisami art. 35 ust. 2 ustawy ogn stwierdzono, że: 

 dwa wykazy nieruchomości SP przeznaczonych do sprzedaży74 zawierały 
wszystkie dane określone w art. 35 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 11 i 12 ustawy ogn, 
tj. oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej, powierzchnię i opis 
nieruchomości, przeznaczenie w mpzp, cenę sprzedaży, informacje 
o przeznaczeniu do zbycia, termin złożenia wniosku przez osoby, którym 
przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu; 

 osiem wykazów nieruchomości SP przeznaczonych do oddania w dzierżawę75 
zawierało wszystkie dane określone w art. 35 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 i 11 
ustawy ogn, tj. oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej, powierzchnię 
i opis nieruchomości, przeznaczenie w mpzp, termin zagospodarowania; 
wysokość opłat za dzierżawę, informacje o przeznaczeniu do zbycia, termin 
wnoszenia opłat i zasady aktualizacji wysokości opłat. 

(akta kontroli str. 409) 

2.8. Spośród 10 zbadanych wykazów nieruchomości SP, w dwóch, które dotyczyły 
sprzedaży działek76, ceny nieruchomości ustalono w oparciu o aktualne operaty 
szacunkowe, sporządzone przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych, 
w tym w jednym wykazie cena wywoławcza działek na sprzedaż była wyższa od 
ustalonej w operacie szacunkowym, a w drugim wykazie była równa określonej 
w operacie. 

(akta kontroli str. 408, 412, 418, 439-448, 452) 

2.9. W okresie objętym kontrolą obowiązywały dwa zarządzenia Starosty regulujące 
ustalanie stawek czynszu dzierżawnego: 

 nr 3/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 
dzierżawę gruntów pod wodami stojącymi (jeziorami)77, 

 nr 6/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie Starosty Drawskiego 
w sprawie czynszu za dzierżawę gruntów rolnych będących własnością Skarbu 
Państwa położonych na terenie Powiatu Drawskiego78. 

                                                                                                                                       
70 Wykazy nr: 2/2017 z 12 stycznia 2017 r., 5/2017 z 18 kwietnia 2017 r., 6/2017 z 28 kwietnia 2017 r., 19/2017 
z 30 listopada 2017 r., 21/2017 z 11 grudnia 2017 r., 7/2018 z 16 lipca 2018 r., 9/2018 z 29 czerwca 2018 r. 
71 Wykazy nr: 14/2017, 16/2017, 12/2018, 13/2018, 6/2019, 10/2019, 12/2019, 18/2019, 1/2020, 4/2020. 
72 Prasa o zasięgu obejmującym powiat Drawski. 
73 Bez wykazów obejmujących wyłącznie lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży lub oddania w najem. 
74 Wykazy nr: 14/2017, 12/2018. 
75 Wykazy nr: 16/2017, 13/2018, 6/2019, 10/2019, 12/2019, 18/2019, 1/2020, 4/2020. 
76 Wykazy nr: 14/2017 (dz. 84/5 o. Cieminko), 12/2018 (dz. 78/9 o. 3 Czaplinek). 
77 Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy ogn. 
78 Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy ogn. 
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W obu zarządzeniach określono stawki czynszu za dzierżawę odpowiednio: gruntu 
pod powierzchnią wód stojących79 oraz gruntów ornych, trwałych użytków zielonych 
i pozostałych gruntów80. 
Analiza wysokości stawek czynszu dzierżaw określonych w ośmiu wykazach81 
wykazała, że wszystkie zostały wyliczone zgodnie z zasadami określonymi w ww. 
zarządzeniach Starosty. 

(akta kontroli str. 439-451) 

2.10. W latach 2017-2020 (do 30.04.) zawarte zostały łącznie 43 umowy zbycia lub 
udostępnienia nieruchomości z zasobu nieruchomości SP: 

 cztery umowy sprzedaży82, w tym dwie zawarte w wyniku postępowania 
przeprowadzonego w trybie bezprzetargowym83 i dwie w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego; 

 31 umów dzierżawy84 z tego 18 zawartych w wyniku postępowania 
bezprzetargowego i 13 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego; 

 siedem umów najmu85 zawartych w wyniku postępowania bezprzetargowego; 

 jedną umowę użyczenia86 zawartą w wyniku postępowania bezprzetargowego. 
(akta kontroli str. 158, 322-323, 412-419) 

Wysokość cen sprzedaży nieruchomości z zasobu SP wyniosła: 0,7 tys. zł i 14,5 tys. zł 
w 2017 r.; 6,3 tys. zł w 2018 r. oraz 54,7 tys. zł w 2019 r. 

Roczne stawki czynszu za oddane w dzierżawę / najem nieruchomości z zasobu SP 
kształtowały się w przedziale: od 0,06 tys. zł do 8,0 tys. zł w 2017 r., od 0,04 tys. zł 
do 22,5 tys. zł w 2018 r., od 0,08 tys. zł do 3,3 tys. zł w 2019 r. oraz od 0,2 tys. zł do 
0,6 tys. zł w 2020 r. (do 30.04.). 

(akta kontroli str. 158, 412-430, 453-458) 

2.11. Badanie 10 umów dotyczących oddania w dzierżawę działek SP87 wykazało, 
że we wszystkich przypadkach zawarcie umów poprzedziło ujęcie działek w wykazie 
nieruchomości przeznaczonych do udostępnienia w takiej formie88.  

(akta kontroli str. 458) 

2.12. W zakresie prawidłowości prowadzonych postępowań oraz rzetelności ich 
udokumentowania badaniami kontrolnymi objęto próbę 13 postępowań89, w tym:  
- cztery dotyczące sprzedaży nieruchomości90 

                                                      
79 Minimalna stawka 200,00 zł rocznie. Działki gruntów pod wodami wymienionych 10 jezior mogły być 
dzierżawione Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Okręg w Koszalinie na okres trzech lat za czynsz równy 
czynszowi ustalonemu w umowach rozwiązanych w 2010 r. wraz z aneksami zawartymi z Agencją 
Nieruchomości Rolnych. Inne jeziora można było wydzierżawić organizacjom społecznym (uprawnionym do 
prowadzenia egzaminów na kartę wędkarską) za minimalną stawkę rocznego czynszu 80,00 zł/ha. 
80 Stawki roczne odpowiednio: 250,00 zł/ha,155,00 zł/ha i 90zł/ha. 
81 Wykazy nr: 16/2017, 13/2018, 6/2019, 10/2019, 12/2019, 18/2019, 1/2020, 4/2020. 
82 Dwie w 2017 r. i po jednej w 2018 r. i 2019 r. 
83 Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy ogn. 
84 Osiem w 2017 r., sześć w 2018 r., 12 w 2019 r. i pięć w 2020 r.  
85 Trzy w 2017 r. i cztery w 2018 r. 
86 W 2017 r. 
87 Działki nr: 3 o. Trzciniec, 453/2 i 487 o. Broczyno, 7 o. Gronowo, 1 o. Głębokie, 1 o. Borowo, 28 o. Rydzewo, 
30 o. Żabin, 11/4 i 202/4 o. Zagozd, 9/2 i 9/3 o. 0007 m. Złocieniec, 32/2 o. Giżyno. 
88 Dzierżawione były działki nr: 3 o. Trzciniec, 453/2 i 487 o. Broczyno, 7 o. Gronowo, 1 o. Głębokie, 
1 o. Borowo, 28 o. Rydzewo, 30 o. Żabin, 11/4 i 202/4 o. Zagozd, 9/2 i 9/3 o. 0007 m. Złocieniec i 32/2 
o. Giżyno. Zbadane wykazy odpowiednio nr: 11/2017 z 27 czerwca 2017 r. (umowa zawarta 23 sierpnia 2017 r.), 
12/2017 z 27 czerwca 2017 r. (23 sierpnia 2017 r.), 21/2017 z 25 lipca 2017 r. (25 września 2017 r.), 1/2018 
z 3 kwietnia 2018 r. (28 maja 2018 r.), 4/2018 z 22 lutego 2018 r. (25 maja 2018 r.), 1/2019 z 3 stycznia 2019 r. 
(1 lutego 2019 r.), 4/2019 z 15 maja 2019 r. (8 lipca 2019 r.), 6/2019 z 24 kwietnia 2019 r. (20 maja 2019 r.), 
9/2019 z 26 kwietnia 2019 r. (20 maja 2019 r.), 4/2020 z 20 marca 2020 r. (29 kwietnia 2020 r.). 
89 Do badania w pierwszej kolejności wybierano postępowania dotyczące nieruchomości położone 
w miejscowościach posiadających tereny o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej i turystycznej. 
90 Działki nr: 84/5 obręb Cieminko (gm. Ostrowice), 264/1 o. 0011 m. Złocieniec, 128 (w udziale ¾) o. Rzęśnica 
(gm. Złocieniec), 78/9 o. 03 m. Czaplinek. 
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- dziewięć oddania nieruchomości w dzierżawę91.  
Wszystkie 13 postępowań przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy ogn, 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym92 oraz rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości93. 

(akta kontroli str. 412-430) 

We wszystkich czterech postępowaniach zakończonych podpisaniem umów 
sprzedaży nieruchomości (w tym dwóch w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego i dwóch w trybie bezprzetargowym94) ceny określono na 
podstawie operatów szacunkowych opracowanych przez rzeczoznawcę 
majątkowego. Ogłoszenia o przetargach i o ich wynikach zostały prawidłowo 
opublikowane, a postępowania przetargowe były prowadzone zgodnie z przepisami 
i zostały rzetelnie udokumentowane. 

(akta kontroli str. 412-420, 438) 

Wszystkie z dziewięciu zbadanych postępowań zakończonych podpisaniem umów 
oddania nieruchomości w dzierżawę przeprowadzono w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego, w tym siedem na 10 lat oraz po jednej na dziewięć i pięć lat. 
Dzierżawy zostały poprzedzone publikacją ogłoszeń ze wskazaniem danych, 
o których mowa w art. 38 ust. 2 ustawy ogn. 

(akta kontroli str. 420-430, 438) 

2.13. W kontrolowanym okresie Powiat dysponował dwoma planami wykorzystania 
powiatowego zasobu nieruchomości95, które zgodnie z art. 25 ust. 2a ustawy ogn, 
obejmowały okresy trzyletnie. 

(akta kontroli str. 113, 124) 

Plan wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości opracowano m.in. 
w oparciu o ustawę ogn oraz ewidencję powiatowego zasobu nieruchomości. 

(akta kontroli str. 218) 

2.14. W planie wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości na lata 2020-
2022 uwzględniono elementy wyszczególnione w art. 25 ust. 2a pkt 1, pkt 2 lit. a-c, 
pkt 3 ustawy ogn, w tym96 m.in.: 

 sumaryczną powierzchnię nieruchomości zasobu (619,04 ha); 

 wysokość prognozowanych wydatków związanych z udostępnianiem 
i nabywaniem nieruchomości (43,0 tys. zł z 2020 r.); 

 wysokość prognozowanych wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat 
z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami (388,0 tys. zł w 2020 r., 395,0 tys. zł 
w 2021 r., 400,0 tys. zł w 2022 r.). 

Ponadto plan zawierał program zagospodarowania nieruchomości zasobu. 
Obejmował on informacje o działkach planowanych do: sprzedaży (w 2020 r. trzy 
działki97 o łącznej powierzchni 1,244 ha), dzierżawy lub użyczenia na okres do 
trzech lat (w 2020 r. trzy98 o łącznej pow. 1,5369 ha), oddania w trwały zarząd 

                                                      
91 Działki nr: 3 obręb Trzciniec (gm. Czaplinek), 1 o. Prostynia (gm. Kalisz Pomorski), 2 o. Prostynia (gm. Kalisz 
Pomorski), 7 (dwukrotnie) o. Gronowo (gm. Złocieniec), 30 o. Żabin (gm. Wierzchowo), 9 o. Głębokie (gm. Kalisz 
Pomorski), 250/10 o. Łabędzie  (gm. Drawsko Pomorskie), 717/2 o. Nowe Worowo (gm. Złocieniec). 
92 Dz. U. z 2020 r. poz. 920; dalej: ustawa osp. 
93 Dz. U. z 2014 r. poz. 1490, dalej: rozporządzenie w sprawie przetargów. 
94 Starostwo uzyskało zgody Wojewody Zachodniopomorskiego na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, 
odpowiednio w zarządzeniach nr 207/2017 z 9 maja 2017 r. i nr 159/2018 z 4 lipca 2018 r. 
95 Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Drawskiego na lata 2017-2019 i Plan wykorzystania 
zasobu nieruchomości Powiatu Drawskiego na lata 2020-2022. 
96 Dane według stanu na 1.01.2020 r. 
97 Działki nr: 77/1 i 80/1 obręb Czaplinek 0002, 556/55 o. Wierzchowo, 63/2 o. Suchowo. 
98 Działki nr: 18/1 obręb Giżyno, 33/1 o. Kluczewo, 59/4 o. Suchowo. 
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(w 2020 r. jedna działka99 o pow. 0,4745 ha), nabycia do powiatowego zasobu 
nieruchomości (zrealizowane w 2020 r., jedna działka100 o pow. 0,4745 ha). Wykazy 
działek planowanych do oddania: w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 
na okres powyżej trzech lat, do zamiany, w formie darowizny na rzecz jst lub SP nie 
zawierały żadnych pozycji. 
W planie wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości na lata 2020-2022 nie 
przedstawiono prognozy dotyczącej aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu 
nieruchomości101, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2 lit. d ustawy ogn. 

(akta kontroli str. 124-134) 

2.15. Zarząd Powiatu został upoważniony do samodzielnego zbywania, nabywania 
i obciążania nieruchomości na zasadach określonych w uchwale Nr XVII/116/2000 
z dnia 28 stycznia 2000 r. Rady Powiatu102. Uchwała ta nie dotyczyła 
wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 
trzy lata lub na czas nieoznaczony. 
W uchwale Nr XVII/116/2000 ustalono następujące zasady: 

 darowizna nieruchomości Powiatu na rzecz SP lub jst możliwa była wyłącznie 
na cele publiczne; darowizna powyżej 100 tys. zł wymagała zgody Rady 
Powiatu w formie uchwały; 

 o przyjęciu darowizny decydował Zarząd Powiatu bez ograniczeń; 

 do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste przeznaczono 
nieruchomości zbędne do realizacji zadań Powiatu; zbycie o wartości powyżej 
100 tys. zł wymagała zgody Rady Powiatu w formie uchwały; 

 odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu możliwe było wyłącznie dla 
realizacji zadań powiatu oraz wydzielenia środków finansowych w budżecie; 

 nieruchomości Powiatu można było obciążać ograniczonymi prawami 
rzeczowymi103 bez ograniczeń z zastrzeżeniem, że ustanowienie hipoteki 
dopuszczalne było tylko na zabezpieczenie kredytów lub pożyczek zaciąganych 
przez Powiat. 

(akta kontroli str. 7-8) 

Postanowienia uchwały Nr XVII//116/2000 nie naruszały przepisów ustawy osp 
i ustawy ogn. 
W badanym okresie Rada Powiatu wydała 1 grudnia 2017 r. zgodę104 na 
wydzierżawienie na okres od 22.01.2018 r. do 21.01.2028 r., tj. na okres dłuższy niż 
trzy lata, działki nr 20/2 (pow. 0,0227 ha) obręb nr 6 m. Drawsko Pomorskie. 
Ponadto 15 czerwca 2018 r. Rada Powiatu wyraziła zgodę105 na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, części (0,0132 ha) działki nr 136/21 (pow. 
0,1565 ha) o. nr 12 m. Drawsko Pomorskie. W obu przypadkach Rada odstąpiła od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy, co było zgodne z art. 37 
ust. 4 ustawy ogn. 

(akta kontroli str. 361-362) 

2.16. W poszczególnych latach okresu objętego kontrolą Starostwo uzyskało 
następujące dochody z gospodarki gruntami i pozostałymi nieruchomościami 
z powiatowego zasobu: 

 w 2017 r. w sumie 999,9 tys. zł, z tego: ze sprzedaży nieruchomości 0,0 tys. zł 
(0,0% planu, w którym zakładano 458,8 tys. zł); z tytułu najmu i dzierżawy 

                                                      
99 Działka nr 18/11 o. Czaplinek 0005. 
100 Działka nr 18/11 o. Czaplinek 0005. 
101 Nie było działek oddanych w użytkowanie wieczyste. 
102 Uchwalona na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy o sp. Dalej: uchwała Nr XVII/116/2000. 
103 Np.: hipoteka, użytkowanie, służebność. 
104 Uchwała nr XXXIX/278/2017 Rady Powiatu Drawskiego z 1 grudnia 2017 r. 
105 Uchwała nr XLVI/320/2018 Rady Powiatu Drawskiego z 15 czerwca 2018 r. 
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997,5 tys. zł (121,4% planu, w tym 4,7 tys. zł z tytułu dzierżawy, 5,3 tys. zł 
z najmu lokali mieszkalnych, 11,6 tys. zł z najmu lokali użytkowych i 975,9 tys. zł 
z tytułu najmu pozostałych nieruchomości), pozostałe dochody z gospodarki 
nieruchomościami 2,4 tys. zł (100% planu), w tym z opłat za trwały zarząd 
2,4 tys. zł (100% planu); 

 w 2018 r. w sumie 539,1 tys. zł, z tego: ze sprzedaży nieruchomości 0,0 tys. zł 
(0,0% planu, w którym zakładano 113,4 tys. zł); z tytułu najmu i dzierżawy 
536,7 tys. zł (104,0% planu, w tym 14,6 tys. zł z tytułu dzierżawy, 8,8 tys. zł 
z najmu lokali mieszkalnych, 4,2 tys. zł z najmu lokali użytkowych i 509,1 tys. zł 
z tytułu najmu pozostałych nieruchomości), pozostałe dochody z gospodarki 
nieruchomościami 2,4 tys. zł (100% planu), w tym z opłat za trwały zarząd 
2,4 tys. zł (100% planu); 

 w 2019 r. w sumie 1 182,6 tys. zł, z tego: ze sprzedaży nieruchomości 0,0 tys. zł 
(nie zakładano w planie); z tytułu najmu i dzierżawy 1 180,2 tys. zł (% planu, 
w tym 15,6 tys. zł z tytułu dzierżawy, 1,4 tys. zł z najmu lokali mieszkalnych, 
4,2 tys. zł z najmu lokali użytkowych i 1 159,0tys. zł z tytułu najmu pozostałych 
nieruchomości), pozostałe dochody z gospodarki nieruchomościami 2,4 tys. zł 
(100% planu), w tym z opłat za trwały zarząd 2,4 tys. zł (100% planu); 

 w 2020 r. (do 30.04.) w 291,5 tys. zł, z tego: ze sprzedaży nieruchomości 
0,0 tys. zł (nie zakładano w planie); z tytułu najmu i dzierżawy 289,1 tys. zł 
(21,3% planu, w tym 9,2 tys. zł z tytułu dzierżawy, 0,5 tys. zł z najmu lokali 
mieszkalnych, 1,5 tys. zł z najmu lokali użytkowych i 278,0 tys. zł z tytułu najmu 
pozostałych nieruchomości), pozostałe dochody z gospodarki nieruchomościami 
2,4 tys. zł (100% planu), w tym z opłat za trwały zarząd 2,4 tys. zł (100% planu). 

W badanym okresie Starostwo nie planowało i nie osiągało dochodów z tytułu opłat 
za wieczyste użytkowanie nieruchomości z powiatowego zasobu. 
W 2016 r. dochody Starostwa z gospodarowania gruntami i pozostałymi 
nieruchomościami z powiatowego zasobu wyniosły ogółem 759,6 tys. zł. 
W stosunku do dochodów z 2016 r. dochody z tego tytułu w następnych latach były: 
- wyższe o 240,3 tys. zł w 2017 r., na co główny wpływ miały wyższe o 240,3 tys. zł 
dochody z tytułu najmu i dzierżaw, 
- niższe o 220,5 tys. zł w 2018 r., na co główny wpływ miały niższe o 220,5 tys. zł 
dochody z tytułu najmu i dzierżaw, 
- wyższe o 423,0 tys. zł w 2019 r., na co wpływ miały wyższe o 423,0 tys. zł dochody 
z tytułu najmu i dzierżaw. 

(akta kontroli str. 70) 

Dochody z tytułu gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości w stosunku 
do planu dochodów (Rb-27S) wykonane zostały w 78,0% (999,9 tys. zł, plan 
1282,7 tys. zł) w 2017 r., 85,3% (539,1 tys. zł, plan 631,9 tys. zł) w 2018 r. i 111,3% 
(1182,6 tys. zł, plan 1062,8 tys. zł) w 2019 r. 

(akta kontroli str. 70, 135-146)  

Naczelnik Wydziału Finansowego wyjaśnił: W latach 2017-2018 nie wykonano planu 
dochodów z tytułu gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości. Na 
powyższą sytuację wpływa brak wykonania dochodów związanych ze sprzedażą 
nieruchomości w związku z brakiem zainteresowania potencjalnych nabywców. 
W związku z powyższymi trudnościami w kolejnych latach odstąpiono od 
planowania dochodów z tego tytułu. W latach 2017-2018 projekt budżetu 
przygotowany był przez Skarbnika, który wraz z końcem 2018 roku przeszedł na 
emeryturę w związku z czym uzyskanie dokładnych informacji na temat zbywania 
nieruchomości jest niemożliwe. 

(akta kontroli str. 509-510) 
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2.17. W badanym okresie zasady udzielania ulg w spłacie należności określone 
zostały w uchwałach Rady Powiatu nr: 

 XXI/214/2012 z 22 czerwca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad 
i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny Powiatu Drawskiego oraz jej jednostkom 
podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej106, 

 XLV/312/2018 z 18 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu 
i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Drawskiemu lub 
jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz 
wskazanie organów do tego uprawnionych107. 

Zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 uchwały nr XLV/312/2018, do umarzania należności Powiatu 
i Starostwa jako jednostki budżetowej, upoważniony został Zarząd Powiatu108. 
W przypadku, gdy wartość należności głównej przekraczała 20 tys. zł, decyzja 
w sprawie umorzenia przez Zarząd Powiatu miała następować po uzyskaniu opinii 
Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju Rady Powiatu Drawskiego. W myśl § 7 do 
odraczania terminu zapłaty lub rozłożenia płatności na raty, bez względu na 
wielkość kwoty, uprawniony był kierownik jednostki organizacyjnej Powiatu oraz 
Zarząd Powiatu109. 

(akta kontroli str. 431-437, 497) 

W latach 2017-2020 (do 30.04) Zarząd Powiatu podjął sześć uchwał w sprawie 
umorzenia odsetek m.in. z tytułu dzierżawy nieruchomości110 na łączną kwotę 
19 839,60 zł, w tym cztery uchwały w 2017 r. (w sumie na 17 049,52 zł) i dwie w 2018 r. 
(2 790,08 zł). We wszystkich sześciu przypadkach dłużnikiem była Spółka S. P. S.A. 
Udzielający umorzeń uzasadniał swoje decyzje ważnym interesem publicznym 
i interesem gospodarczym Powiatu. Umorzone kwoty przeznaczono na pokrycie 
bieżących wydatków niezbędnych do funkcjonowania Spółki, mających na celu 
podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów.  

(akta kontroli str. 495-508) 

2.18. Analizy poprzedzające przeznaczenie działek do zbycia lub udostępnienia nie 
były dokumentowane. Naczelnik WGN wyjaśnił, że Analiza zasadności zbycia lub 
udostępnienia działek wynika z przepisów ustawy ogn i jest przeprowadzana 
każdorazowo. Analizujemy zapisy w mpzp lub studium kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. Opracowując ogłoszenie o przetargu zawsze 
analizujemy, czy mogą wpłynąć roszczenia od osób, które mogłyby nabyć grunt bez 
przetargu lub bezprzetargowo przez zasiedzenie. Sprawdzamy prawo pierwokupu. 
Analizujemy też położenie działki, co ma wpływ na wysokość stawki dzierżaw. Przy 
sprzedaży każdorazowo ustalamy cenę na podstawie operatu szacunkowego. Przy 
dzierżawie analizujemy stawki rynkowe dla poszczególnych sposobów użytkowania, 
a przy dzierżawie gruntów rolnych posiłkujemy się cenami Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa, który dzierżawi grunty typowo rolne i stosuje wysokie 
zaktualizowane ceny dzierżaw. Wnioski o bezprzetargowe zbycie są analizowane, 
co do ich zasadności. Analizowana jest także ewentualna przydatność 

                                                      
106 Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 1632. 
107 Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r., poz. 2925. 
108 Z wyjątkiem należności, dla których zastrzeżona była właściwość Starosty. 
109 Odpowiednio na okres do 12 i do 24 miesięcy. 
110 Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego nr: 331/2017 z 10 maja 2017 r. (na 4563,72 zł), 375/2017 
z 8 sierpnia 2017 r. (6 214,58 zł), 383/2017 z 6 września 2017 r. (1 323,29 zł), 412/2017 z 25 października 2017 r. 
(4 947,93 zł), 457/2018 z 17 stycznia 2018 r. (1 128,02 zł), 586/2018 z 26 września 2018 r. (1 662,06 zł). 
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sprzedawanych gruntów dla potrzeb Powiatu. Z analiz tych nie powstaje osobny 
dokument. 

(akta kontroli str. 611) 

2.19. W okresie objętym kontrolą sporządzono siedem wykazów111 dotyczących 
nieruchomości Powiatu112, w tym dwa wykazy nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży, trzy do oddania nieruchomości w dzierżawę, dwa do oddania 
nieruchomości w najem. Każdy z powyższych siedmiu wykazów został podany do 
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Starostwa. Okres wywieszenia został odnotowany na wszystkich siedmiu wykazach. 
Informację o wywieszeniu wykazów Starostwo podawało do publicznej wiadomości 
także poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym powiat 
(Powiatowa Gazeta Drawska), na terenie którego położona była nieruchomość. 
Wykazy zostały również opublikowane na stronie internetowej 
www.bip.powiatdrawski.pl. 

(akta kontroli str. 157, 455, 457, 601-605, 612-613) 

2.20. W wyniku badania kontrolnego ww. siedmiu wykazów w zakresie zawarcia 
w nich danych wymaganych przepisami art. 35 ust. 2 ustawy ogn stwierdzono, że 
wszystkie: 
a)  wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży113 (dwa) zawierały dane 

określone w art. 35 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 11 i 12 ustawy ogn, tj. oznaczenie 
nieruchomości wg księgi wieczystej, powierzchnię i opis nieruchomości, 
przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania, cenę sprzedaży, 
informacje o przeznaczeniu do zbycia oraz termin złożenia wniosku przez osoby, 
którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu;   

b)  wykazy nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę114  lub najem115 
(łącznie pięć) zawierały dane określone w art. 35 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 i 11 
ustawy ogn, tj. oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej, powierzchnię 
i opis nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania, wysokość opłat za dzierżawę lub najem, informacje 
o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę lub najem, termin wnoszenia opłat 
i zasady aktualizacji opłat. 

(akta kontroli str. 455, 457, 601-605) 

2.21. W latach 2017-2020 (do 30.04.) ceny działek z powiatowego zasobu 
nieruchomości116, były ustalane w oparciu o aktualne operaty szacunkowe 
wykonane przez uprawnionego rzeczoznawcę. W obu przypadkach cena 
wywoławcza nie była niższa od ustalonej w operacie.  

(akta kontroli str. 612-614) 

2.22. Wysokości opłat za najem lub dzierżawę nieruchomości ustalane były przez 
pracowników WGN na podstawie analiz stawek rynkowych, a następnie 
akceptowane przez Zarząd Powiatu. Analiza wysokości stawek czynszu 
dzierżawnego i czynszu za najem określonych w pięciu powyższych wykazach 
wykazała, że były one zróżnicowane, co wynikało z charakteru działalności na jaką 
wydzierżawiano daną nieruchomość, jej powierzchni oraz położenia.  

(akta kontroli str. 455, 601-604, 611,) 

                                                      
111 Wykazy nr: 7/2017 z 10.05.2017 r., 15/2017 z 8.08.2017 r., 1/2018 z 10.01.2018 r., 2/2018 z 10.01.2018 r., 
10/2018 z 5.07.2018 r., 16/2018 z 14.11.2018 r., 5/2020 z 31.03.2020 r. 
112 Bez wykazów obejmujących wyłącznie lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży lub oddania w najem. 
113 Wykazy nr: 16/2018, 5/2020. 
114 Wykazy nr: 7/2017, 15/2017, 10/2018. 
115 Wykazy nr: 1/2018, 2/2018. 
116 Wykazy nr: 16/2018 z 14.11.2018 r. (dz. 165/7 o. Żabin), 5/2020 z 31.03.2020 r. (dz. 77 i 88/1 o. 0002 
Czaplinek). 
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2.23. W latach 2017-2020 (do 30.04) zawarte zostały: jedna umowa sprzedaży 
nieruchomości z zasobu powiatowego117, trzy umowy oddania nieruchomości 
w dzierżawę118 i jedna umowa oddania nieruchomości w najem119. 

(akta kontroli str. 654, 655-661) 

2.24. We wszystkich trzech postępowaniach zakończonych zawarciem umowy 
dzierżawy stwierdzono, że działki, których dotyczyły przedmiotowe umowy, zostały 
ujęte w opublikowanych wykazach, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy ogn. 

(akta kontroli str. 455, 601-602) 

2.25. W zakresie prawidłowości prowadzonych postępowań oraz rzetelności ich 
udokumentowania badaniami kontrolnymi objęto sześć postępowań120: 
-  dwa dotyczące sprzedaży nieruchomości121 (jedno z postępowań nie zakończyło 

się podpisaniem umowy sprzedaży); 
-  cztery dotyczące dzierżawy nieruchomości122 (jedno z postępowań 

przeprowadzono po 30.04.2020 r. – wykaz z 4.05.2020 r.). 
Każde z sześciu postępowań przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy ogn, 
ustawy osp oraz rozporządzenia w sprawie przetargów. 

(akta kontroli str. 591-600) 

Umowę na sprzedaż nieruchomości zawarto w wyniku przeprowadzonego 
postępowania w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy 
ogn, tj. zbycie na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu oraz 
przedmiot zbycia mógł poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości 
przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która 
zamierzała tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogły być 
zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Cenę określono na podstawie 
operatu szacunkowego. 

(akta kontroli str. 591, 593) 

Wszystkie cztery postępowania dotyczące oddania nieruchomości w dzierżawę 
przeprowadzono w trybie bezprzetargowym. Jedną umowę, za zgodą Rady Powiatu 
Drawskiego123, zawarto na czas nieoznaczony. W pozostałych trzech przypadkach 
umowy zawarto na trzy lata.  

(akta kontroli str. 594,-598, 600) 

2.26. Badanie kontrolne 13 umów udostępnienia nieruchomości, o których mowa 
w pkt 2.12. wystąpienia (dziewięć umów) oraz 2.25. wystąpienia (cztery umowy), 
w zakresie zabezpieczenia w umowach interesu prawnego i ekonomicznego SP lub 
Powiatu wykazało m.in., że we wszystkich skontrolowanych umowach dzierżawy 
zawarto zapisy określające: 

 zasady i terminy płatności czynszu oraz innych opłat; 

 odsetki ustawowe w przypadku wpłaty czynszu po terminie; 

 możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia: 
prowadzenia innej działalności niż określona w umowie lub poddzierżawiania 
nieruchomości; 

                                                      
117 Umowa z 25.09.2018 r. 
118 Umowy nr: 161/2017 z 1.08.2017 r. (na trzy lata), 177/2017 z 1.09.2017 r. (na trzy lata), 185/GN/2018 
z 1.08.2018 r. (na czas nieoznaczony). 
119 Nr 33/2017 z 11.01.2017 r. (wykaz przez 1.01.2017 r.). 
120 Badaniem objęto wszystkie przeprowadzone w kontrolowanym okresie postępowania bez względu na 
charakter miejscowości, w której znajdowały się zbywane lub udostępniane nieruchomości. 
121 Jedno postępowanie dotyczyło sprzedaży nieruchomości w Czaplinku, jedno w m. Żabin gm. Wierzchowo. 
122 Jedno postępowanie dotyczyło nieruchomości z m. Suchowo gm. Kalisz Pomorski, jedno z m. Kluczewo 
gm. Czaplinek, jedno z Drawska Pomorskiego, jedno z m. Giżyno gm. Kalisz Pomorski. 
123 Uchwała Nr XLVI/320/2018 Rady Powiatu Drawskiego z 15 czerwca 2018 r. 
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 zasady aktualizacji opłat o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług z roku 
poprzedniego publikowany przez GUS; 

 nakaz usunięcia przed zwrotem przedmiotu dzierżawy zmian dokonanych bez 
zgody Powiatu i przywrócenie stanu poprzedniego; 

 kary za użytkowanie niezgodne z umową (użytkowanie niezgodne z celem 
umowy, oddanie działki do użytkowania osobie trzeciej) we wszystkich 
dziewięciu zbadanych umowach dzierżawy nieruchomości SP – zapisów takich 
nie było w żadnej z czterech zbadanych umów dzierżawy nieruchomości 
z zasobu powiatowego. 

(akta kontroli str. 607-609, 616-618) 

Zapytany o brak ww. zapisów w czterech umowach naczelnik WGN wyjaśnił: Braki 
tych zapisów było moim niedopatrzeniem. W kolejnych umowach dzierżaw takie 
zapisy zostaną uwzględnione. 

(akta kontroli str. 610) 

2.27.  Badanie terminowości płatności czynszu dzierżawnego określonego 
w mowach oddania w dzierżawę nieruchomości SP (o których mowa w pkt 2.11. 
i 2.12 niniejszego wystąpienia) oraz nieruchomości z zasobu powiatowego (o którym 
mowa w pkt 2.25. niniejszego wystąpienia) wykazało, że: 

-  należność jednego z dzierżawców nieruchomości SP wynosiła 5 380,49 zł na 
koniec 2018 r., 4 083,32 zł na koniec 2019 r. i na 30.04.2020 r. – 
w przedmiotowej sprawie: 

 wezwania do zapłaty do dłużnika wysyłano 14.05.2018 r., 6.11.2018 r., 
30.11.2018 r., 

 29.05.2018 r. dłużnik wypowiedział umowę dzierżawy, 

 13.12.2018 r. sprawa została skierowana do radcy prawnego w celu 
wystąpienia o nakaz zapłaty, 

 19.03.2019 r. wierzytelność została zajęta przez komornika sądowego;  
-  należność jednego z dzierżawców nieruchomości SP na 30.04.2020 r. wynosiła 

1 505,42 zł – po upomnieniu telefonicznym (18.05.2020 r.) dłużnik dokonał 
wpłaty należności wraz z naliczonymi odsetkami (20.05.2020 r.); 

-  należność jednego z dzierżawców nieruchomości SP na 30.04.2020 r. wynosiła 
5 035,74 zł – po upomnieniu telefonicznym (18.05.2020 r.) dłużnik dokonał 
wpłaty należności wraz z naliczonymi odsetkami (20.05.2020 r.). 

(akta kontroli str. 675-676) 

Gminom w użytkowanie wieczyste oddano 31 działek SP124. Analiza danych 
dotyczących 10 działek125 wykazała, że dla wszystkich działek ustalono wysokość 
opłat rocznych, które były egzekwowane. 

(akta kontroli str. 325-328) 

2.28. W badanym okresie Starostwo nie wypracowało mechanizmów, których 
zadaniem byłoby zapobieganie wykorzystaniu niezgodnie z przeznaczeniem 
udostępnionych działek. Starostwo nie prowadziło też kontroli w zakresie 
wykorzystania działek na cele określone w umowach. 

                                                      
124 Działki nr: 26/30 obręb 17 m. Złocieniec, 125/2 i 125/3 o. 6 m. Złocieniec, 272/6 o. 11 m. Złocieniec, 83/19 
(w udziale do 320/1000) i części) o. 10 m. Drawsko Pomorskie, 83/20 (w udziale do 221/1000 cz.) o. 10 
m. Drawsko Pomorskie, 379/9 (w udziale do 1/5 cz.) o. 11 m. Drawsko Pomorskie, 43/14 o. 2 m. Kalisz 
Pomorski, 79/8, Pomorski, 79/9 i 79/11 o. 10 m. Kalisz Pomorski, 449/1 i 449/2 o. Biały Zdrój, 5 o. 6 
m. Czaplinek, 7/22 o. 2 m. Czaplinek, 15/10 i 15/11 o. Łazice, 19/173 i 19/181 o. 5 m. Czaplinek, 418/6 
(w udziale do 66/10000 cz.) o. Świerczyna, 124/3, 522/17, 522/19, 853/1, 853/3, 555/87, 555/88, 555/90, 776/12, 
857/2 i 945 o. Wierzchowo. 
125 Nr: 26/30 obręb 17 m. Złocieniec, 272/6 o. 11 m. Złocieniec, 379/9 (w udziale do 1/5 cz.) o. 11 m. Drawsko 
Pomorskie, 79/9 o. 10 m. Kalisz Pomorski, 449/2 o. Biały Zdrój, 15/10 o. Łazice, 19/181 o. 5 m. Czaplinek, 
522/17, 853/3 i 555/90 o. Wierzchowo. 
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(akta kontroli str. 610, 615) 

Naczelnik WGN wyjaśnił: (…) Pracownicy WGN na bieżąco śledzą sposób 
użytkowania i zagospodarowania dzierżawionych działek, przy każdej okazji 
wyjazdów w teren. W przypadku zauważenie nieprawidłowości spisany zostałby 
protokół i wszczęto by postępowanie egzekucyjne. Dotąd nie było takiego 
przypadku. 

(akta kontroli str. 610) 

W okresie objętym kontrolą nie wpłynęły skargi na działania Starosty lub 
pracowników Starostwa w zakresie zbywania i udostępniania nieruchomości. 

(akta kontroli str. 638-643) 

Przeprowadzone 20.08.2020 r. oględziny126 realizacji dziewięciu czynnych dzierżaw, 
wykazały, że dzierżawcy wykorzystywali działki127 do celów określonych 
w umowach. 

(akta kontroli str. 590) 

2.29. W dniach 3-8.06.2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła 
kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Powiatu Drawskiego za lata 2014-
2017, wybranych zagadnień za okres sprzed 2014 r. i w 2018 r. Wnioski zawarte 
w wystąpieniu pokontrolnym z 24.08.2018 r. nie dotyczyły zagadnień związanych 
z gospodarką nieruchomościami. 

(akta kontroli str. 619-637) 

Wojewoda Zachodniopomorski przeprowadził w dniach 25-27.07.2018 r. 
w Starostwie kontrolę w zakresie realizacji zadań administracji rządowej 
wynikających z ustawy ogn w okresie od 2.01.2017 r. do 24.07.2018 r. We 
wnioskach pokontrolnych nakazano m.in.: 

 aktualizować na bieżąco stan zasobu w bazie danych Starostwa w celu 
zapewnienia rzetelnego i kompleksowego ewidencjonowania nieruchomości SP, 
zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy ogn; 

 przekazywać Wojewodzie informacje o wszystkich umowach i innych 
czynnościach prawnych związanych z obrotem nieruchomościami SP, zgodnie 
z art. 23 ust. 4 ustawy ogn; 

 każdorazowo przekazywać Wojewodzie wykazy nieruchomości przeznaczonych 
do zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę lub 
użyczenie, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy ogn; 

 dochowywać należytej staranności w pismach ustalających nowe stawki opłat 
z tytułu użytkowania wieczystego. 

W odpowiedzi z 5.11.2018 r. Starosta poinformował, że polecił pracownikom WGN 
stosowanie się do powyższych zasad. 

(akta kontroli str. 372, 644) 

2.30. Strukturę organizacyjną Starostwa dostosowano do potrzeb realizacji zadań 
z zakresu gospodarki nieruchomościami. Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym 
Starostwa128 WGN zajmował się m.in.: prowadzeniem spraw dotyczących 
gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu i SP, przygotowywaniem 
procedury sprzedaży, wynajmu, dzierżawy i użyczania gruntów, naliczaniem opłat 
z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu gruntów, składaniem wniosków 
o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele 

                                                      
126 Na podstawie art. 39 ustawy o NIK. 
127 Dzierżawy: dz. 179/19 o. Konotop, dz. 290 o. Konotop, dz. 32/2 o. Giżyno, dz. 30 o. Żabin (jezioro 
Dramienko), dz. 9/1 o. 0007 Złocieniec, dz. 9/2 o. 0007 Złocieniec, dz. 9/3 o. 0007 Złocieniec, dz. 7 o. Gronowo 
(jezioro Cieszyńskie / Kąpka). 
128 Załącznik do uchwały nr 157/2019 Zarządu Powiatu Drawskiego z 10 grudnia 2019 r. 
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reformy rolnej, prowadzeniem czynności związanych z regulacją prawną 
nieruchomości SP, będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych, 
przygotowywaniem dokumentów potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego lub 
decyzji administracyjnej w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
gruntów SP w prawo własności. Powyższe zadania ujęto w zakresach obowiązków 
wszystkich czterech pracowników WGN. 

(akta kontroli str. 650-651, 663-674) 

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

1. W planie wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości na lata 2020-2022 
nie przedstawiono prognozy dotyczącej aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu 
nieruchomości129, pomimo takiego obowiązku określonego w art. 25 ust. 2a pkt 2 
lit. d) ustawy ogn. 

(akta kontroli str. 124-134) 

Naczelnik WGN wyjaśnił: Powiat Drawski przekazując nieruchomości w trwały 
zarząd swoim jednostkom organizacyjnym przekazał je bezpłatnie. Wyjątkiem są 
nieruchomości Zarządu Dróg Powiatowych – baza w Czaplinku (która jest 
szykowana do sprzedaży), Powiatowy Urząd Pracy oraz Dom Pomocy Społecznej. 
Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami – aktualizacji 
dokonuje się nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie 
zmianie. We wszystkich przypadkach nieruchomości nie zwiększyły swoich wartości, 
w związku z powyższym nie było podstaw do przeprowadzania aktualizacji opłat. 

(akta kontroli str. 218) 

W okresie objętym kontrolą Starosta Powiatu, pomimo braku wytycznych w zakresie 
gospodarowania nieruchomościami SP, opracował plan realizacji polityki 
gospodarowania nieruchomościami SP na lata 2020-2022. W latach 2017-2020 
Powiat dysponował także aktualnymi planami wykorzystania powiatowego zasobu 
nieruchomości. Plan na lata 2020-2022 nie zawierał prognozy dotyczącej 
aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości. 

Przy udzielaniu ulg w spłacie należności zarówno z tytułu opłat rocznych za 
użytkowanie wieczyste nieruchomości SP, jak i z tytułu dzierżawy nieruchomości 
z zasobu powiatowego przestrzegano odpowiednio przepisów ustawy ogn i zasad 
określonych przez Radę Powiatu. 

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w dzierżawę były 
wywieszane w Starostwie przez okres 21 dni, zamieszczane na stronach 
internetowych BIP Starostwa. W każdym przypadku ogłoszenia o zamieszczeniu 
wykazów opublikowano w prasie o zasięgu obejmującym powiat. Ceny wywoławcze 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nie były niższe od wartości ustalonych 
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 oraz umów oddania 
nieruchomości w dzierżawę, zarówno z zasobu nieruchomości SP jak 
i z powiatowego zasobu nieruchomości, przeprowadzono prawidłowo i rzetelnie 
udokumentowano. Informacje o wynikach postępowań były prawidłowo 
publikowane. Zbycie lub udostępnienie działek gruntowych na okres powyżej 3 lat 
odbywało się za zgodą Wojewody Zachodniopomorskiego (w przypadku działek 

                                                      
129 Nie było działek oddanych w użytkowanie wieczyste. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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z zasobu nieruchomości SP) lub Rady Powiatu (w przypadku działek z powiatowego 
zasobu nieruchomości). 

We wszystkich umowach dzierżawy lub najmu nieruchomości zawierano zapisy 
zabezpieczające interes prawny i ekonomiczny Skarbu Państwa lub Powiatu. 

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

1. Uzupełnienie ewidencji zasobu nieruchomości SP i ewidencji powiatowego 
zasobu nieruchomości o elementy określone w art. 23 ust. 1c pkt 4 ustawy ogn. 

2. Wystąpienie z wnioskami o założenie ksiąg wieczystych dla 14 działek 
z ewidencji zasobu nieruchomości SP. 

3. Uzupełnienie ewidencji powiatowego zasobu nieruchomości o 24 działki 
figurujące w ewidencji gruntów i budynków jako nieruchomości będące 
przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego powiatu drawskiego. 

4. Uzupełnienie planu wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości na lata 
2020-2022 o prognozę dotyczącą aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu 
nieruchomości, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2 lit. d) ustawy ogn. 

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 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 pokontrolnych 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, dnia    28    sierpnia 2020 r. 

 

    Najwyższa Izba Kontroli  

    Delegatura w Szczecinie 

                 Kontroler               Dyrektor 

                Karol Kośnik  

  specjalista kontroli państwowej 
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