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I. Dane identyfikacyjne 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie1, Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Bydgoszczy2 
Al. Adama Mickiewicza 15; 85-071 Bydgoszcz 
 
Przemysław Daca, Prezes PGW WP od 17 stycznia 2018 r. 
W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił: 
Mariusz Gajda, Pełnomocnik do spraw organizacji Wód Polskich, od 1 do 16 
stycznia 2018 r. 

 (akta kontroli str. 927)  

1. Realizacja działań mających na celu przeciwdziałanie niedoborom wody  
w rolnictwie. 

2. Wydatkowanie środków publicznych przeznaczonych na gospodarowanie 
rolniczymi zasobami wodnymi. 

Od 1 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia kontroli3 z wykorzystaniem dowodów 
powstałych przed tym okresem. 
 
Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4 
 
Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Bydgoszczy 
 
Artur Gackowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/103/2020 z 26 maja 2020 r. 

 (akta kontroli str. 1) 

II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
Od momentu utworzenia PGW WP, pracownicy RZGW prawidłowo realizowali 
działania mające na celu przeciwdziałanie niedoborom wody w rolnictwie, w tym 
aktywnie brali udział w opracowywaniu Planu przeciwdziałania skutkom suszy.  
W opracowanych projektach planowanych inwestycji i projektach związanych  
z utrzymaniem wód, znaczący udział miały zadania w zakresie przeciwdziałania 
niedoborom wody w rolnictwie, rozumianych jako działania mające na celu 
prawidłową regulacje poziomu cieków wodnych. Pomimo planowania szeregu takich 
inwestycji, zrealizowano jedną – w 2018 r. a w 2020 r. rozpoczęto pięć następnych. 
W RZGW r zaplanowano i zaangażowano środki w ramach Programu kształtowania 
zasobów wodnych. W większości przypadków prawidłowo procedowano 
postępowania administracyjne w ramach art. 205 i 206 ustawy z dnia 20 lipca 2017 
r. Prawo wodne i wydawano decyzje, również w związku z rozpatrzeniem skargi. 
Prawidłowo planowano i wykonywano kontrolę gospodarowania wodami w rolnictwie 
oraz przeprowadzano kontrole okresowe wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane . Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia zaangażowanie 
pracowników Zarządu w przygotowanie oraz realizację kampanii informacyjnych 
i edukacyjnych w zakresie oszczędnego i solidarnego korzystania z zasobów 
wodnych, w tym w rolnictwie. Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi uwag do 
wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na gospodarowanie rolniczymi 

                                                           
1 Dalej: „PGW WP” lub „Wody Polskie”. 
2 Dalej: „RZGW” lub „Zarząd”. 
3 11 września 2020 r. 
4 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej „ustawa o NIK”. 
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
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zasobami wodnymi, które zaplanowano w wysokości wystarczającej na 
sfinansowanie zamierzonych działań w tym zakresie i prawidłowo je wydatkowano. 

Stwierdzona nieprawidłowość dotycząca błędu proceduralnego w postępowaniu 
administracyjnym nie miała istotnego wpływu na powyższą ocenę. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja działań mających na celu przeciwdziałanie 
niedoborom wody w rolnictwie  

1 stycznia 2018 r. na mocy ustawy Prawo wodne, powstało PGW WP,  
w skład którego weszły m.in. następujące jednostki organizacyjne: Krajowy Zarząd 
Gospodarki Wodnej, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, w tym RZGW  
w Bydgoszczy. Zgodnie z § 17 pkt 2 Statutu PGW WP7, obszar działania RZGW 
w Bydgoszczy stanowił region wodny Noteci. Właściwość terytorialna obejmowała 
teren pięciu województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-
pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.  

1. Realizacja zadań w celu zapewnienia wody na potrzeby rolnictwa 

a. 5 grudnia 2017 r. Dyrektor RZGW w Poznaniu przyjął dokument8 pn. „Plan 
przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty”9. Celem opracowania 
była „identyfikacja i hierarchizacja obszarów zagrożonych wystąpieniem zjawiska 
suszy w regionie wodnym Warty, ocena potrzeb w zakresie ochrony przed suszą 
oraz opracowanie zestawu działań mających na celu przeciwdziałanie i łagodzenie 
skutków suszy w regionie wodnym". Dokument dotyczył także regionu wodnego 
rzeki Noteć. Stwierdzono w nim, że zdecydowana większość dotychczasowego 
obszaru regionu wodnego Warty, z uwagi na panujące warunki klimatyczne, 
narażona jest na występowanie suszy atmosferycznej, a w konsekwencji także 
rolniczej i hydrologicznej. Z oceny wynikało, że zlewnią bilansową najbardziej 
narażoną na: 

- suszę hydrologiczną w regionie wodnym Noteci była zlewnia Górnej Noteci, 

- suszę hydrogeologiczną była zlewnia bilansowa Noteci - pradoliny toruńsko-
eberswaldskiej. 

 (akta kontroli str. 323-339)  

Dyrektor podał, że ze względu na fakt, iż ustawodawca w ustawie Prawo wodne nie 
przewidział obowiązywania dotychczas już sporządzonych „Planów przeciwdziałania 
skutkom suszy” po wejściu w życie tej ustawy 1 stycznia 2018 r., PPSS dla Warty 
przestał być dokumentem obowiązującym. Obecnie Wody Polskie  
i tym samym RZGW nie posiadają żadnych podstaw prawnych do stosowania  
i egzekwowania ustaleń zawartych w tym Planie. Nie może on również stanowić 
podstawy do wydawania jakichkolwiek wiążących wytycznych w zakresie 
podejmowania działań zmierzających do przeciwdziałania skutkom suszy. Może on 
jedynie służyć jako materiał poglądowy i analityczny do dalszych opracowań. PPSS 
dla Warty został przekazany obecnemu wykonawcy Planu przeciwdziałania skutkom 

                                                           
6 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. 
7 Stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu 
Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2506). 
8 Na podstawie art. 88s ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, ze zm. 
9 dalej: „PPSS dla Warty”, http://www.poznan.rzgw.gov.pl/images/susza/susza_2017/PPSS_przyjety.pdf; opracowany przez 
MGGP S.A. 
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suszy (opracowywanego na podstawie obecnie obowiązującej ustawy Prawo 
wodne) jako materiał do analizy i ewentualnego wzięcia pod uwagę przy 
opracowywaniu nowego Planu. 

(akta kontroli str. 2-28) 

2 lutego 2018 r. poinformowano RZGW, że w Krajowym Zarządzie Gospodarki 
Wodnej10 realizowany był projekt pn. „Opracowanie planów przeciwdziałania 
skutkom suszy na obszarach dorzeczy11”, dla którego powołano grupę roboczą. 
Z RZGW do uczestnictwa w niej zgłoszono dwóch pracowników Wydziału 
Koordynacji Ochrony przed Powodzią i Suszą, którzy przez cały kontrolowany okres 
brali udział w pracach grupy, zgłaszali propozycje i uwagi do projektu PPSS. 

 (akta kontroli str. 217-309)  

W PPSS12 zawarto mapy klas zagrożeń suszą rolniczą, hydrologiczną  
i hydrogeologiczną. Stwierdzono w nim słabe zagrożenie występowania suszy 
hydrogeologicznej13 m.in. w regionie wodnym Noteci. W odniesieniu do łącznego 
zagrożenia suszą14, umiarkowanym zagrożeniem suszy cechowały się m.in. 
pojezierne górne części zlewni Drawy, Brdy, Gwdy, Wdy. Zauważono potrzebę 
powiększania dyspozycyjnych zasobów wodnych na obszarze dorzecza Odry, 
przede wszystkim zlewni Warty i Noteci. Z opracowania wynikało, że część obszaru 
działania RZGW, na południe od Bydgoszczy w kierunku Inowrocławia, jest 
ekstremalnie zagrożona suszą rolniczą. 

 (akta kontroli str. 323-339, 524-526)  

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowa Służba Hydrogeologiczna wydała trzy 
ostrzeżenia: nr 1/2019 z 19 lipca 2019 r. dotyczące wprowadzenia stanu zagrożenia 
hydrogeologicznego w związku z prognozowanym wystąpieniem niżówki 
hydrogeologicznej na miesiąc sierpień 2019 r. Dodatkowo 30 sierpnia 2019 r. 
nr 2/2019 z 30 sierpnia 2019 r. utrzymujące stan zagrożenia hydrogeologicznego na 
obszarze województw z ostrzeżenia nr 1/2019, rozszerzając obszar m.in.  
o województwo kujawsko – pomorskie. 27 marca 2020 r. PIG PSH wydał 
ostrzeżenie nr 1/2020 aktualizujące informację o stanie zagrożenia 
hydrogeologicznego.  

 (akta kontroli str. 2-28, 342-348)  

Na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pracownicy 
Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej, prowadzili monitoring 
opadów w systemie dobowym. Dyrektor RZGW podał, że opady odnotowane  
w zlewniach cząstkowych dla regionu wodnego Noteci stanowią główne źródło 
informacji o zasilaniu zlewni wodami opadowymi. Region Wodny Noteci podzielony 
był na 4 zlewnie: Noteć górna Pakość, Noteć dolna Białośliwie, Gwda oraz Drawa. 
Na podstawie wyników przesyłanych przez IMGW, RZGW dokonywał analizy sum 
miesięcznych w odniesieniu do wartości wskazywanych z wielolecia IMGW 1971-
2001. 

(akta kontroli str. 2-28, 349-366)  

                                                           
10 Dalej: „KZGW”. 
11 Dalej: „PPSS”. 
12 W brzmieniu obowiązującym od maja 2020 r. 
13 Susza hydrogeologiczna - przejawia się obniżeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanów niskich 
ostrzegawczych. 
14 Wynik ujmuje wszystkie analizowane susze i ocenia zagrożenie wynikające z następstwa poszczególnych faz 
rozwoju suszy. 
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b. W latach 2018 – 2020 opracowywano Projekty programów planowanych 
inwestycji. Na 2018 r. RZGW zamierzało zrealizować łącznie sześć zadań15. Cztery 
dotyczyły przeciwdziałania niedoborom wody w rolnictwie16: 

 budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, 

 odbudowa jazu Klawek, 

 kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego 
Kanału Bachorza od km 0+000 do km 14+000, 

 podpiętrzenie jeziora Falmierowskiego. 

W 2019 r. zaplanowano sześć zadań, w tym jedno z zakresu przeciwdziałania 
niedoborom wody w rolnictwie - „Odbudowa Kanału Małgosia”. Polegało ono na 
odbudowie koryta cieku naturalnego, rozbiórce i budowie 31 przepustów, budowie 
sześciu przepustów, rozbiórce i budowie czterech zastawek, rozbiórce i budowie 
rurociągu. 

Na 2020 r. w RZGW zaplanowano 14 zadań, w tym pięć z zakresu przeciwdziałania 
niedoborom wody w rolnictwie: 

 Odbudowa budowli piętrzącej na cieku Panna Północna w km 10+184 – 
rozbiórka istniejącej zastawki oraz budowa nowego urządzenia piętrzącego 
na wypływie z Jeziora Wiecanowskiego, 

 Budowa przepławek na Kanale Molita km 3+300, 4+500 wraz z przebudową 
jazu, 

 Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego 
Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000 – Etap I od km 0+000 
do km 7+808 wraz z przebudową przepustu z piętrzeniem w km 4+845, 
objętość retencjonowanej wody – 17 000 m3, 

 Podpiętrzenie jeziora Falmierowskiego – w tym budowa zastawki, 
wykonanie zapory, wykonanie okna przelewowego w zaporze, odbudowa 
rowu odpływowego w celu kontroli odpływu wody i przywrócenia 
pierwotnego poziomu zwierciadła wody, 

 Odbudowa kanału Małgosia - Etap I – w tym wycinka drzew i krzewów, 
rozbiórka przepustu, rozbiórka i odbudowa 11 przepustów, w tym czterech 
przepustów z piętrzeniem, budowa nowego przepustu z piętrzeniem, 
rozbiórka i odbudowa dwóch zastawek. 

W planach inwestycyjnych ujęto również zadania bez przypisanego sposobu 
finansowania. Na 2018 r. zaplanowano ich 16, na 2019 – 33, a na 2020 – 28. 
Łącznie w planach ujęto 44 zadania17, w tym 14 dotyczyło przeciwdziałania 
niedoborom wody w rolnictwie. Polegały one m.in. budowie jazów, przepustów, 
kształtowaniu przekroju podłużnego i poprzecznego cieków wodnych. 

Kierownik Wydziału Koordynacji Inwestycji podał, że każdy z Programów 
Planowanych Inwestycji w Gospodarce Wodnej PGW WP zawiera także zadania 
planowane do wykonania w latach kolejnych (plan wieloletni), które nie posiadają 
ustalonego źródła finansowania. Wpisanie zadań bez finansowania do Programu 
Planowanych Inwestycji, umożliwia ubieganie się o środki finansowe na ich 
realizację z chwilą ogłoszenia naborów przez instytucje współfinansujące działania 

                                                           
15 Zadania, które miały ustalony sposób finansowania. 
16 Wybierając je kierowano się zakresem robót (jazy, przepusty, zastawki, regulacją cieków wodnych) oraz 
właściwością miejscową (tereny rolnicze). 
17 Niektóre ujęto zarówno w planach na 2019 r. jak i 2020. 
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w gospodarce wodnej, np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej lub instytucje zarządzające i wdrażające Programy z udziałem środków 
unijnych. Terminy ogłoszenia poszczególnych naborów nie są wcześniej znane. 
Konieczność wpisania do planów inwestycyjnych zadań istotnych, bez ustalonego 
finansowania, daje możliwość aplikowania o uzyskanie funduszy z chwilą pojawienia 
się takich możliwości. 

(akta kontroli str. 88-92, 416) 

c. W latach 2018 – 2020 w Wydziale Planowania i Koordynacji Eksploatacji RZGW 
opracowywano corocznie „Programy realizacji zadań związanych z utrzymaniem 
wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną”. 
Programy zawierały łącznie 844 pozycje. W Programach nie wydzielono osobnej 
kategorii dotyczącej przeciwdziałaniu niedoborom wody w rolnictwie.  

W planie na 2018 r. ujęto 80 zadań za łącznie 3 374 tys. zł. W 2019 r. zaplanowano 
404 zadania, w tym 320 w zakresie przeciwdziałania niedoborom wody w rolnictwie 
na łączną kwotę 21 782,4 tys. zł. W planie na 2020 r. ujęto 360 zadań, w tym 294 
zadania dotyczące przeciwdziałania niedoborom wody w rolnictwie na łączną kwotę 
24 767,2 tys. zł. 

W latach 2018-2019 zrealizowano prace utrzymaniowe na odcinku łącznie  
2 766 km, w tym 818 km w 2018 r. i 1 948 km w 2019 r18. Na 2020 r. zaplanowano 
prace utrzymaniowe na odcinku 2 501,4 km19. 

(akta kontroli str. 534-596)  

W Programach nie wyodrębniono osobnej pozycji dotyczącej zwiększania retencji 
korytowej cieków i retencji dolinowej. P.o. Kierownika Wydziału Planowania  
i Koordynacji Eksploatacji podał, że w RZGW zaplanowano na 2020 r. łącznie  
17 takich zadań, w tym m.in.: kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego 
oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża wraz z przebudową przepustu  
z piętrzeniem, podpiętrzenie jeziora Falmierowskiego, stabilizacja poziomu 
zwierciadła wód i zwiększenie retencji jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego oraz inne 
zadania polegające na zwiększeniu retencji na Kanale Górnonoteckim, na rzece 
Panna, kanale Kruszyńskim. 

(akta kontroli str. 599)  

d. W 2018 r. zrealizowano inwestycję: „Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie  
w km 7+537, gmina Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie". 
Wartość inwestycji ogółem – 1 399 333,01 zł. W jej wyniku przebudowano jedno 
urządzenie dla celów ochrony przeciwpowodziowej i zabezpieczono możliwość 
retencjonowania 1 mln m3 wody. Dyrektor podał, że inwestycja pozwala na 
zgromadzenie wody w Jeziorze Mogileńskim w okresach, gdy występuje jej nadmiar 
(roztopy, wzmożone opady atmosferyczne) oraz dystrybuowanie zgromadzonych 
zasobów (retencja jeziorna/zbiornikowa), także na obszary rolnicze położone  
w niższych partiach zlewni, w czasie występowania jej niedoborów. 

 (akta kontroli str. 2-28, 753-835)  

W 2019 r. i w 2020 r.20 nie zrealizowano żadnego zadania związanego  
z przeciwdziałaniem skutkom suszy. Na 2020 r. planowano natomiast realizację:  

                                                           
18 Dotyczy tylko prac związanych z przeciwdziałaniem niedoborom wody w rolnictwie. 
19 Dotyczy tylko prac związanych z przeciwdziałaniem niedoborom wody w rolnictwie. 
20 Do 12 sierpnia. 
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1. Odbudowę budowli piętrzącej na cieku Panna Północna w km 10+184 - rozbiórka 
istniejącej zastawki oraz budowa nowego urządzenia piętrzącego na wypływie  
z Jeziora Wiecanowskiego21. Wpłynęła jedna oferta; 

2. Budowa przepławek. Kanał Molita km 3+300, 4+500 - 4 sierpnia 2020 r. 
podpisano umowę z wykonawcą, a 11 sierpnia br. protokolarnie przekazano plac  
i teren budowy; 

3. Odbudowa Kanału Małgosia22 - Etap I - 7 lipca 2020 r. podpisano umowę  
z wykonawcą, a 10 lipca br. protokolarnie przekazano plac i teren budowy; 

4. Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego 
Kanału Bachorza Duża23 od km 0+000 do km 14+000 - Etap I od km 0+000 do km 
7+808 - 5 sierpnia 2020 r. RZGW powiadomiło o wyborze najkorzystniejszej oferty 
o wartości 5 605,9 tys. zł. 

5. Podpiętrzenie jeziora Falmierowskiego24 - 4 sierpnia 2020 r. RZGW powiadomiło 
o wyborze najkorzystniejszej oferty o wartości 1 735,4 tys. zł. 

(akta kontroli str. 367-415)  

e. W RZGW nie przeprowadzano analiz poprzednio realizowanych w danym 
regionie Programów Małej Retencji. Dyrektor podał, że od 2018 r. do RZGW nie 
zostały oficjalnie przekazane żadne Programy Małej Retencji opracowane przez 
poprzedników prawnych - Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych.  
W latach 2018-2020 Zarząd wprowadził do planów inwestycyjnych 
budowę/odbudowę/przebudowę urządzeń piętrzących służących małej retencji. 
Wprowadzono je w oparciu o wiedzę oraz doświadczenie pracowników byłych 
Zarządów Melioracji oraz byłych RZGW, a także w oparciu o materiały, którymi Ci 
pracownicy, w chwili przejęcia do nowych struktur, dysponowali (analizy, dane 
tabelaryczne, dane mapowe, oraz inne opracowania). 

(akta kontroli str. 2-28)  

f. Monitoring realizacji prac utrzymaniowych był prowadzony w Wydziale Planowania 
i Koordynacji Eksploatacji. Polegał on na comiesięcznym przesyłaniu do KZGW 
stanu realizacji tych zadań. 

 (akta kontroli str. 2-28, 433-523)  

Wykonanie prac utrzymaniowych nie było kontrolowane przez pracowników 
Wydziału Planowania i Koordynacji Eksploatacji. P.o. Kierownika Wydziału podał, że 
realizacja zadań utrzymaniowych pozostaje w kompetencji Zarządów Zlewni. To one 
wykonują prace utrzymaniowe na rzekach, kanałach i urządzeniach wodnych 
piętrzących.  

(akta kontroli str. 433-437)  

g. W latach 2018 – 2020 pracownicy Wydziału Planowania w Gospodarowaniu 
Wodami RZGW brali udział w opiniowaniu aktualizacji Planu Gospodarowania 
Wodami, opracowywanego przez KZGW. Ponadto w Wydziale prowadzona była 
baza decyzji zatwierdzających dokumentacje hydrogeologiczne ustalające zasoby 
eksploatacyjne ujęć wód podziemnych, wydanych przez marszałków i starostów. 
Baza zawierała 159 pozycji m.in.: wskazanie organu wydającego, data decyzji, 
zasoby eksploatacyjne, głębokość ujęcia. W 41 przypadkach podano również cel 

                                                           
21 https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r940,Odbudowa-budowli-pietrzacej-na-cieku-
Panna-Polnocna-w-km-10184-rozbiorka-istniej.html. 
22 https://wodypolskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/24900. 
23 https://wodypolskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/25485. 
24 https://wodypolskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/25431. 
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poboru wody, w tym 16 związanych było z nawadnianiem upraw. Ponadto  
w Wydziale wykonano zestawienie decyzji ustalających zasoby dyspozycyjne wód 
podziemnych. Dyrektor podał, że działania te miały na celu bilansowanie ilościowe 
wód powierzchniowych i podziemnych na terenie regionu wodnego. Na podstawie 
dotychczas przeprowadzonych analiz, nie stwierdzono zagrożenia bilansu wodnego 
wód podziemnych. 

(akta kontroli str. 2-28, 600-649)  

W Wydziale Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami prowadzono 
„Ewidencję pozwoleń wodnoprawnych” zawierającą m.in.: organ wydający decyzję, 
datę, numer i zakres decyzji. W przedmiocie poboru wód powierzchniowych, na 
obszarze działania RZGW, organy Wód Polskich udzieliły ogółem 51 pozwoleń 
wodnoprawnych, w tym w 35 przewidziano wykorzystanie pobieranych wód 
powierzchniowych na cele rolnicze. Natomiast w przedmiocie poboru wód 
podziemnych, na obszarze działania Zarządu, organy Wód Polskich udzieliły ogółem 
240 pozwoleń wodnoprawnych, w tym w 134 pozwoleniach przewidziano 
wykorzystanie pobieranych wód podziemnych na cele rolnicze. 

(akta kontroli str. 740-741)  

W Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW prowadzono analizę 
sytuacji hydrologicznej w regionie wodnym Noteci poprzez codzienny monitoring 
poziomów piętrzeń na poszczególnych stopniach wodnych, a także pracy 
zbiorników. Dyrektor podał, że przesterowania na budowlach piętrzących, jazach, 
zastawkach, upustach zlokalizowanych na zbiornikach, w obrębie stopni wodnych 
miały na celu utrzymanie odpowiednich parametrów eksploatacyjnych na rzece 
Noteci wraz z dopływami.  

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej codziennie przesyłało do KZGW 
dane dotyczące aktualnych pojemności użytkowych i rezerw powodziowych. W roku 
2019 panujące warunki atmosferyczne doprowadziły do osiągnięcia Minimalnego 
Poziomu Piętrzenia (MinPP) na Zbiorniku Pakoskim. W związku z powyższym  
27 września 2019 r. RZGW wystosowało pismo do wszystkich użytkowników wód 
uprawnionych do poboru wód powierzchniowych z zasobów Zbiornika Pakość  
o maksymalne ograniczenie ww. poboru zgodnie z wytycznymi zawartymi  
w obowiązujących pozwoleniach wodnoprawnych. Dyrektor podał, że skutkowało to 
ustabilizowaniem poziomu piętrzenia na granicy MinPP na zbiorniku Pakość do 
końca roku 2019.  

(akta kontroli str. 691-739)  

h. W planie inwestycyjnym na 2020 r. ujęto trzy zadania finansowane środkami 
Programu kształtowania zasobów wodnych25, tj. a) kształtowanie przekroju 
podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża,  
b) podpiętrzenie jeziora Falmierowskiego oraz c) odbudowa kanału Małgosia - Etap 
I. Dla tych zadań została zakończona procedura przetargowa. Stosowne 
powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano odpowiednio 5, 4 
sierpnia i 22 lipca 2020 r.  

 (akta kontroli str. 88-92, 417-432) 

W ramach prac utrzymaniowych zaplanowano zadanie pn. „Stabilizacja poziomu 
zwierciadła wód i zwiększenie retencji jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego". 30 lipca 
2020 r. nastąpiło otwarcie ofert. 

 (akta kontroli str. 340-341)  

                                                           
25 Dalej: „PKZW”. 
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i. W regulaminach organizacyjnych PGW WP26, w części dotyczącej RZGW, nie 
określono żadnych zadań w zakresie ewidencji urządzeń melioracji wodnych. 
Zadanie takie zostało przypisane do Działu Utrzymania i Działu Systemu 
Informacyjnego Gospodarowania Wodami Zarządu Zlewni. 

Dyrektor podał, że obowiązek prowadzenia ewidencji melioracji wodnych spoczywa 
na Zarządach Zlewni. Przed powołaniem PGW WP ewidencję melioracji wodnych 
prowadziły Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych. Bazy danych 
przekazały nam w listopadzie 2018 r. RZGW: w Gdańsku, Poznaniu i Szczecinie. 
Nie otrzymano baz z województwa lubuskiego.  

(akta kontroli str. 2-28)  

W grudniu 2019 roku PGW WP zawarło umowę pn. „Aktualizacja systemu do 
elektronicznego prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych, oraz 
zmeliorowanych gruntów wraz z asystą techniczną”. Na poziomie RZGW oraz 
Zarządów Zlewni powołano łącznie pięciu koordynatorów do wdrażania tego 
systemu – jedną osobę z RZGW, i po dwie z zarządów zlewni. 

(akta kontroli str. 2-28, 433-437, 650-652)  

j. Dyrektor podał, że co do zasady PGW WP nie przejęły urządzeń melioracji 
wodnych zdefiniowanych w art. 197 ustawy Prawo wodne, które służą zgodnie z art. 
195 tejże ustawy do regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności 
produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy. RZGW w latach 2018 – 2020 nie 
realizował zadań polegających na wykonaniu urządzenia melioracji wodnych na 
koszt Skarbu Państwa za zwrotem w formie opłaty melioracyjnej, części kosztów 
przez właścicieli gruntów, na które te urządzenia wywierają korzystny wpływ. 
Wykonywane były natomiast we wcześniejszych latach przez Wojewódzkie Zarządy 
Melioracji i Urządzeń Wodnych, na wnioski zainteresowanych wykonaniem 
melioracji właścicieli gruntów. 

 (akta kontroli str. 2-28, 310-317)  

Zadanie dokonywania przeglądów okresowych zostało przypisane Zarządom 
Zlewni. W 2018 r. wykonano przeglądy na 229 obiektach, a w 2019 r. na 393 
urządzeniach.  

(akta kontroli str. 914-926)  

W latach 2018-2019 pracownicy RZGW wykonywali nadzór nad utrzymaniem 
urządzeń melioracyjnych wykonanych przez właścicieli gruntów z udziałem środków 
Unii Europejskiej27. Polegał on na udziale pracowników RZGW w prowadzeniu 
przeglądów stanu technicznego (przeglądy gwarancyjne) zadań inwestycyjnych 
zrealizowanych przed 2018 r. Nadzorem objęto sześć zadań: cztery melioracje na 
terenie działania Gminnych Spółek Wodnych w Rogowie, Radziejowie, Mogilnie  
i Pakości oraz melioracje gruntów rolnych w Grocholinie i melioracje użytków 
rolnych w miejscowości Lotyń. W 2019 r. nadzorem objęto melioracje gruntów 
rolnych w Grocholinie. 

 (akta kontroli str. 742-752)  

RZGW prowadziło wizje terenowe28 urządzeń melioracji wodnych w wyniku wpływu 
zgłoszenia (wniosku) od zainteresowanych osób, które zwracały uwagę, że  
                                                           
26 Wprowadzonym Zarządzeniem Nr 1/2018 Prezesa PGW WP z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie nadania 
regulaminu organizacyjnego PGW WP (dalej „Regulamin z 2018 r.”) oraz Zarządzeniem Nr 5/2019 Prezesa 
PGW WP z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego PGW WP (dalej „Regulamin  
z 2019 r.”). 
27 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
28 W obecności właścicieli gruntów, wnioskodawcy oraz zainteresowanych stron. 
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w wyniku braku wykonywania prac utrzymaniowych dane urządzenie nie spełnia 
swojej pierwotnej funkcji. Wszystkie wizje zostały przeprowadzone przez 
pracowników Zarządu. W okresie do 1 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia 
kontroli29 pracownicy RZGW przeprowadzili łącznie dziewięć wizji terenowych. 
Sprawy te zostały zakończone wydaniem decyzji administracyjnej. Każdorazowo 
określano szczegółowy zakres prac utrzymaniowych dla poszczególnych właścicieli 
gruntów odnoszących korzyści. 

Sprawy z art. 205 i 206 ustawy Prawo wodne30 prowadzili pracownicy Wydziału 
Zgód Wodnoprawnych, a następnie pracownicy Wydziału Planowania i Koordynacji 
Eksploatacji. Rejestr spraw zawierał łącznie 23 pozycje: osiem w 2018 i 15  
w 2019 r. W 2020 r. nie procedowano spraw na tej podstawie prawnej z uwagi na 
utratę mocy z dniem 2 lipca 2019 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania obszaru, na który 
wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych31. Akt 
zastępujący wszedł w życie 2 lipca 2020 r. (rozporządzenie Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji urządzeń 
melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów i ustalania obszaru, na który 
urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ)32. 

Dziewięć33 z powyższych spraw zakończyło się wydaniem decyzji. Z 14 spraw, 
sześć wpłynęło w czasie obowiązywania rozporządzenia, a osiem34 już po upływie 
daty jego obowiązywania. Z sześciu spraw, jedno postępowanie35 zostało wszczęte 
i niezakończone, a dwa36 nie zostały wszczęte w ogóle37. Ustalenia w tym zakresie, 
opisano poniżej w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

(akta kontroli str. 151-216) 

k. Rejestr Skarg i wniosków prowadzony był w Wydziale Organizacji i zawierał 
łącznie 121 pozycji, w tym 16 skarg38 zarejestrowanych w 2018 r., osiem39 w 2019 r. 
i dwie40 w 2020 r.41 Jedna42 dotyczyła funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych.  

Skarga z 27 września 2018 r. złożona do ZZ w Pile, z jednoczesnym 
powiadomieniem KZGW i RZGW dotyczyła bezczynności Zarządu Zlewni w Pile  
w zakresie braku konserwacji rowu melioracyjnego. Postępowanie prowadzone 
w Zarządzie zakończyło się wydaniem decyzji zobowiązującej właścicieli gruntów do 
wykonania robót utrzymaniowych urządzeń melioracji wodnych. Od decyzji nie 
wniesiono odwołania. 

(akta kontroli str. 29-52)  

 

 

                                                           
29 Tj. do dnia 11 września 2020 r. 
30 W brzmieniu ustawy z 18 lipca 2001 r. uchylonej z dniem 1 stycznia 2018 r. 
31 Dz. U. z 2006 r. Nr 226 poz.1652. 
32 Dz. U. z 2020 r. poz. 1165. 
33 Wszystkie z 2018 r. i jedna z 2019 r. – poz. nr 5 Zestawienia spraw. 
34 Nr 8-15 z Zestawienia spraw. 
35 Sprawy nr 2, 3, 6 i 7 
36 Sprawy nr 1 i 4. 
37 Z przyczyn niezależnych od RZGW. 
38 I 57 wniosków, głównie dotyczących udostępnienia informacji publicznej. 
39 Oraz 36 wniosków. 
40 Oraz dwa wnioski. 
41 Do 30 czerwca 2020 r. 
42 Nr 73 z 2018 r.  
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2. Planowanie i wykonywanie kontroli gospodarowania wodami w rolnictwie 

RZGW był kontrolowany w 2020 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie 
utworzenia i funkcjonowania PGW WP. W jej wyniku stwierdzono, że pomimo 
obowiązku wynikającego z § 52 pkt 3 ppkt 2 Regulaminu Organizacyjnego PGW 
WP, wprowadzonego zarządzeniem Nr 1/2018 Prezesa PGW WP z dnia 2 stycznia 
2018 r., w RZGW nie przygotowano planu kontroli gospodarowania wodami na  
2018 r., co skutkowało brakiem przeprowadzania w tym okresie kontroli planowych. 

(akta kontroli str. 516-523)  

Plany kontroli dla RZGW na 2019 i 2020 r. zostały zatwierdzone przez Ministra 
Żeglugi Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: 25 stycznia 2019 r. i 5 marca 2020 r. 
Zawierały odpowiednio 21 i 20 podmiotów, wobec których zamierzano podjąć 
czynności kontrolne. Dokumenty te zawierały także kontrole w zakresie 
gospodarowania wodą w rolnictwie – trzy w 2019 r i trzy w 2020 r. 

W 2019 r. zrealizowano łącznie 40 kontroli, w tym 21 planowych43 oraz 19 
doraźnych. Szczegółowym badaniem objęto łącznie 10 kontroli44, w tym cztery 
planowe45 i sześć doraźnych46.  

Stwierdzono, że we wszystkich przypadkach ustalenia kontroli zostały prawidłowo 
udokumentowane w protokołach, a działania podejmowane przez RZGW na etapie 
realizacji wyników kontroli (m.in. wydawanie zarządzeń pokontrolnych oraz 
występowanie do innych organów) były prawidłowe i adekwatne do dokonanych 
ustaleń.  

Ponadto ustalono, że: 1) w ośmiu przypadkach na 10 RZGW wydał zarządzenie 
pokontrolne, w których sformułowano łącznie 29 wniosków pokontrolnych, 
każdorazowo określając termin udzielenia odpowiedzi w kwestii ich realizacji;  
2) w czterech skontrolowane podmioty udzieliły pisemnych odpowiedzi dotyczących 
stanu realizacji wszystkich zaleceń; 3) w trzech, pomimo wydania zarządzeń 
pokontrolnych, kontrolowane podmioty nie udzieliły odpowiedzi, bądź przekazana 
odpowiedź była niepełna (tzn. nie odnosiła się do wszystkich zaleceń).  

Dyrektor podał, że planowane było przeprowadzenie kontroli sprawdzających, 
jednak z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju do maja br. wszelkie wyjazdy 
służbowe zostały wstrzymane. 

(akta kontroli str. 53-87, 97-150, 928-932) 

3. Działania informacyjne i edukacyjne podejmowane w zakresie oszczędnego 
i solidarnego korzystania z zasobów wodnych. 

a. Zgodnie z § 55 ust. 1 pkt 6 zarządzenia Nr 1/2018 r.. Prezesa PGW WP z dnia  
2 stycznia 2018 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego PGW WP 
w strukturze organizacyjne RZGW wyodrębniono Zespół Komunikacji Społecznej 
i Edukacji Ekologicznej. Do zakresu działania tego zespołu należało m.in. 
przygotowywanie oraz realizacja kampanii informacyjnych i edukacyjnych. Takie 
samo zadanie przypisano Zespołowi Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej po 
nowelizacji regulaminu organizacyjnego z 26 marca 2019 r.47 

                                                           
43 Tj. wszystkie zaplanowane. 
44 BD.RUK.451.1.2019; BD.RUK.451.3.2019; BD.RUK.451.8.2019; BD.RUK.451.14.2019; BD.RUK.451.1.2020; 
BD.RUK.451.2.2020; BD.RUK.451.30.2019; BD.RUK.451.31.2019; BD.RUK.451.32.2019; BD.RUK.451.33.2019 
45 Wszystkie z 2019 r., w tym trzy dotyczące gospodarowania wodą w rolnictwie. 
46 Pięć z 2019 r. i jedna z 2020 r. 
47 Paragraf 60 ust. 18 pkt 5 zarządzenia Nr 5/2019 Prezesa PGW WP z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
nadania regulaminu organizacyjnego PGW WP. 
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W RZGW przygotowywano i realizowano kampanie informacyjne i edukacyjne 
w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, w tym m.in: 

1. Edukacja wodna w placówkach przedszkolnych i szkolnych na temat 
oszczędzania wody pn. „Wodniak na medal” prowadzona systematycznie (2-5 razy 
w miesiącu) do połowy marca 2020 r.48 Dyrektor podał, że zajęcia prowadzone były 
nieodpłatnie w ramach obowiązków specjalisty Zespołu Komunikacji Społecznej 
i Edukacji Wodnej; 

2. Pracownicy RZGW brali udział w imprezach promocyjnych typu: Światowy Dzień 
Wody (rok 2019 - Obiekt Hydrotechniczny w Pakości), Dożynki Gminne 
w Szaradowie, Święto Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TEH20, akcja 
profilaktyczna realizowana z bydgoską Komendą Policji w ramach kampanii 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo 
nad wodą", wiosenne oraz jesienne sprzątania rzek i jezior m.in. (Noteci, jeziora 
Więcborskiego). Dyrektor podał, że akcje tego typu pozwalają na realizowanie 
aspektów edukacyjnych dotyczących wody, jej oszczędzania i racjonalnego nią 
gospodarowania - udział w w/w imprezach jest nieodpłatny wykonywany w ramach 
obowiązków specjalisty Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej; 

W Zarządzie wyznaczono koordynatora, którego zadaniem było bieżące 
wspomaganie doradców rolniczych z Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Pracownicy 
RZGW nie prowadzili szkoleń dla doradców rolniczych, nauczycieli szkół rolniczych 
lub rolników. Szkolenie takie 8 maja 2020 r. dla wyznaczonych przedstawicieli 
Ośrodków Doradztwa Rolniczego i koordynatorów zorganizował KZGW49.  

(akta kontroli str. 2-28, 93-96)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niewypełnieniu przez RZGW obowiązku 
wynikającego z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego50 wobec stron51 postępowania prowadzonego  
w trybie art. 205 i 206 Prawa wodnego, pomimo zaistnienia okoliczności 
wskazujących na możliwość opóźnienia w jego rozpatrzeniu. Zgodnie z art. 36  
§ 1 k.p.a., o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji 
publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując 
nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.  

(akta kontroli str. 151-155)  

Dyrektor wyjaśnił, że tutejszy Organ otrzymał informację na spotkaniu roboczym 
pionu Ochrony przed Powodzią i Suszą, które odbyło się w sierpniu 2019 r.  
w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, że wygasłe 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2006 r.  
w sprawie sposobu ustalania obszaru, na który wywierają korzystny wpływ 
urządzenia melioracji wodnych szczegółowych oraz Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów mają być 
zastąpione nowym Rozporządzeniem, które powinno wejść w życie najpóźniej do 
listopada 2019 r. Z tego względu w przedmiotowej sprawie, procedowanie 
postępowania administracyjnego nie zostało zawieszone przez RZGW  

                                                           
48 Do czasu ogłoszenia stanu epidemicznego w Polsce. 
49 W formie wideokonferencji. 
50 j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, dalej: ”k.p.a.”. 
51 Sprawa nr 2 „Zestawienia spraw prowadzonych w Wydziale planowania i koordynacji eksploatacji zgodnie 
z art. 206”. 
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w Bydgoszczy w oczekiwaniu na jak najszybsze pojawienie się nowych przepisów 
prawnych. 

 (akta kontroli str. 318-322, 530-533, 928-932) 

NIK wskazuje, że art. 36 tej ustawy ma charakter dyscyplinujący organ do bieżącej 
kontroli toczącego się postępowania i jednocześnie informowania strony jakie 
przeszkody uniemożliwiły mu wydanie decyzji w terminach wskazach w art. 35 k.p.a. 
W myśl art. 36 § 2 k.p.a. obowiązek ten sam w sobie ciąży na organie również  
w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn od niego niezależnych. 

Pracownicy RZGW brali czynny udział w opracowywaniu Planu przeciwdziałania 
skutkom suszy. W sporządzonych przez RZGW projektach rocznych programów 
planowanych inwestycji i programów realizacji zadań związanych  
z utrzymaniem wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa, uwzględniano zadania  
w zakresie przeciwdziałania niedoborom wody w rolnictwie. Pomimo planowania 
szeregu takich inwestycji, zrealizowano tylko jedną – w 2018 r. i rozpoczęto pięć 
następnych – w 2020 r. W 2020 r zaplanowano i zaangażowano środki dotyczące 
Programu kształtowania zasobów wodnych. Procedowano postępowania 
administracyjne w ramach art. 205 i 206 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne i wydawano decyzje, również w związku z rozpatrzeniem skargi. Prawidłowo 
planowano i wykonywano kontrolę gospodarowania wodami w rolnictwie oraz 
przeprowadzano kontrole okresowe wynikające z Prawa budowlanego. Pracownicy 
Zarządu przygotowywali oraz realizowali kampanie informacyjne i edukacyjne 
w zakresie oszczędnego, a także solidarnego korzystania z zasobów wodnych,  
w tym w rolnictwie. 

Stwierdzona nieprawidłowość nie miała istotnego wpływu na ocenę kontrolowanej 
działalności.  

2. Wydatkowanie środków publicznych przeznaczonych 
na gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. 

a. Na zadania inwestycyjne w 2018 r. zaplanowano łącznie 827 tys. zł. Kwota 
wynikała z umów zawartych na realizację dwóch działań: 1) Budowy jazu 
piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno i 2) Przywrócenie drożności 
morfologicznej rzeki Noteci od Pakości do Krostkowa. Wysokość środków na lata 
2019 – 2020 została określona przez KZGW w 2019 r. w wysokości 2 006,2 tys. zł 
(2 000 tys. zł z dotacji, 6,2 tys. zł ze środków własnych) i 2020 r. w wysokości 4 600 
tys. zł (środki własne uzyskane z przychodów PGW WP). W Wydziale Koordynacji 
Inwestycji corocznie opracowywano „Program planowanych inwestycji 
w gospodarce wodnej”. Na 2018 r. RZGW zaplanowało łącznie dwa zadania, w tym 
jedno dotyczyło przeciwdziałania niedoborom wody w rolnictwie. W 2019 r. 
zamierzano zrealizować sześć zadań, w tym jedno dotyczyło przeciwdziałania 
niedoborom wody w rolnictwie. Na 2020 r. zaplanowano 14 zadań, w tym pięć 
dotyczyło przeciwdziałaniu niedoborom wody w rolnictwie. Planowano głównie prace 
polegające na budowie i remontach jazów, kształtowaniu przekroju podłużnego oraz 
poprzecznego rzek, budowie zbiorników retencyjnych. W wyniku decyzji KZGW 
pierwotne limity finansowe uległy zmianie i w latach 2019 – 2020 wyniosły 
odpowiednio: 2 243,2 tys. zł52 i 16 896,7 tys. zł53. 

(akta kontroli str. 88-92, 867-906) 

                                                           
52 Na podstawie dziewięciu decyzji KZGW. 
53 Na podstawie siedmiu decyzji KZGW. 
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W zakresie zadań inwestycyjnych, w 2018 r. zakończono budowę jazu piętrzącego 
na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno wydatkując na ten cel 366 tys. zł54.  
W 2019 r. zakończono Modernizację stopni wodnych na Górnej Skanalizowanej 
Noteci – stopień Lisi Ogon. Na tę inwestycję przeznaczono 2 169,2 tys. zł. Na 2020 
r. planowano realizację pięciu zadań, z tym, że w przypadku dwóch55 z nich 
protokolarnie przekazano plac i teren budowy, a trzy56 następne są na 
poprzetargowym etapie. Na zadania te w RZGW zabezpieczono środki w wysokości 
11 307,5 tys. zł. 

(akta kontroli str. 367-415, 910)  

b. Wysokość środków na lata 2018 – 2020 na zadania utrzymaniowe zostały 
określone przez KZGW w marcu 2018 r. - 4 341 tys. zł; lutym 2019 r.  
- 19 775 tys. zł i styczniu 2020 r. - 17 000 tys. zł. W Wydziale Planowania 
i Koordynacji Eksploatacji opracowano plany w zakresie prac utrzymaniowych. Na 
2018 r. zaplanowano 80 zadań57 za łącznie 3 374 tys. zł; na 2019 r. 247 zadań 
w tym 168 w zakresie ograniczenia skutków suszy i przeciwdziałania niedoborom 
wody w rolnictwie na łączną kwotę 13 200,1 tys. zł. W 2020 r. zaplanowano 195 
zadań, z tego 134 obejmowały przeciwdziałanie niedoborom wody w rolnictwie na 
łączną kwotę 12 041,3 tys. zł. Prace te dotyczyły m.in.: remontów, napraw lub 
konserwacji ubezpieczeń i budowli regulacyjnych, a także wykaszania, usuwania 
drzew, krzewów i roślin oraz przeszkód naturalnych. 

W wyniku decyzji KZGW pierwotne limity finansowe na prace utrzymaniowe uległy 
zmianie i w ich wyniku w kontrolowanym okresie środki na te zadania wyniosły 
odpowiednio: w 2018 r. - 5 681,6 tys. zł; w 2019 r. – 13 360,7 tys. zł, a w 2020 r.58 
15 926 tys. zł. 

 (akta kontroli str. 534-596, 845-866, 908-909)  

W zakresie prac utrzymaniowych, w 2018 r. zrealizowano 135 zadań na łączną 
kwotę 4 905,3 tys. zł, w tym 127 za 4 317,6 tys. zł, sfinansowano ze środków dotacji 
oraz osiem za 587,7 tys. zł z rezerwy ogólnej. W 2019 r. zrealizowano 242 zadania 
na łączną kwotę 13 152,6 tys. zł. W tym cztery sfinansowane zostały środkami 
z dotacji za 282,3 tys. zł; jedno za 271,9 tys. zł (125,3 tys. zł stanowiły środki 
własne, a 146,6 tys. zł z dotacja) oraz 237 zadań za 12 598,4 tys. zł sfinansowano 
ze środków własnych. W 2020 r.59 zakończono osiem zadań o łącznej wartości 
201,7 tys. zł. Zostały one sfinansowane ze środków własnych Zarządu. 

2. Szczegółowym badaniem objęto dokumentację60 jednej inwestycji, tj. budowy jazu 
piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński, 
województwo kujawsko-pomorskie. Stwierdzono, że roboty zakończono w terminie  
i wydatkowano środki w wysokości zgodnej z umową, tj. 1 289,7 tys. zł. Odbioru 
końcowego robót budowlano – montażowych dokonano 15 czerwca 2018 r.,  
a 27 września 2018 r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Bydgoszczy, wydał decyzję - pozwolenie na użytkowanie ww. 
obiektu budowlanego.  

 (akta kontroli str. 516-523, 753-835)  

                                                           
54 Zadanie rozpoczęte w 2017 r. przez ZMiUW we Włocławku, zakończone przez RZGW w 2018 r. 
55 1) Budowa przepławek, Kanał Molita km 3+300, 4+500; 2) Odbudowa Kanału Małgosia - Etap I. 
56 Odbudowa budowli piętrzącej na cieku Panna Północna w km 10+184; Kształtowanie przekroju podłużnego i 
poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża; Podpiętrzenie jeziora Falmierowskiego. 
57 W związku z niedostatecznym opisem zadań, nie wyodrębniono prac związanych z przeciwdziałaniem 
niedoborom wody w rolnictwie. 
58 Na dzień 2 września 2020 r. 
59 Do końca czerwca. 
60 Umowę, faktury częściowe i końcową, aneksy. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wydatkowanie środków publicznych 
przeznaczonych na gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Zarząd 
rzetelnie zaplanował środki na inwestycje, tj. w wysokości wystarczającej na 
sfinansowanie zaplanowanych działań i prawidłowo je wydatkował. 

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 uwagi 
i wnioski: 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

1. Informowanie stron o przypadkach niezałatwienia sprawy w terminie. 

 

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 Bydgoszczy. 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 21 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. 

Bydgoszcz, 11 września 2020 r. 
 
 
 Najwyższa Izba Kontroli 

 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler p.o. Dyrektor 
Tomasz Sobecki Artur Gackowski  
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