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WwyWykazSsswwwwwwwwwwwws kaz stosowanych skrótów i pojęć 
Wykaz skrótów i poj ęć 
 

OUW   Opolski Urząd Wojewódzki 

WZMiUW Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, 
jednostka organizacyjna Samorządu Województwa 
Opolskiego 

Urząd Marszałkowski      Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Prawo wodne  ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145) 

melioracje wodne działania polegające na regulacji stosunków wodnych w celu 
polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej 
uprawy oraz na ochronie uŜytków rolnych przed powodziami 

spółka wodna podmiot zrzeszający osoby fizyczne lub prawne, który ma na 
celu zaspokajanie wskazanych w Prawie wodnym potrzeb 
w zakresie gospodarowania wodami 

urządzenia 
podstawowe 

urządzenia melioracji wodnych podstawowych - budowle 
piętrzące, budowle upustowe oraz obiekty słuŜące do 
ujmowania wód, stopnie wodne, zbiorniki wodne, kanały wraz 
z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, rurociągi 
o średnicy co najmniej 0,6 m, budowle regulacyjne oraz 
przeciwpowodziowe i  stacje pomp (art. 71 ust 1 Prawa 
wodnego) 

urządzenia 
szczegółowe 

urządzenia melioracji wodnych szczegółowych - rowy wraz 
z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, drenowania, 
rurociągi o  średnicy poniŜej 0,6 m, stacje pomp do 
nawodnień ciśnieniowych, ziemne stawy rybne, groble na 
obszarach nawadnianych, systemy nawodnień 
grawitacyjnych i ciśnieniowych (art. 73 ust 1 Prawa wodnego) 

utrzymanie wód  zachowanie lub odtworzenie stanu dna lub brzegów wód oraz 
konserwacja lub remont istniejących budowli regulacyjnych 
w celu zapewnienia swobodnego spływu wód oraz lodów, 
a takŜe właściwych warunków korzystania z wody 

urządzenia wodne urządzenia melioracji wodnych podstawowych 
i szczegółowych  
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WPROWADZENIE 
 
Temat i numer kontroli 

Realizacja zadań melioracji wodnych 
w  dorzeczu rzeki Odry na terenie 
województwa opolskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem zabezpieczenia przeciw-
powodziowego (P/11/154). 
 
Uzasadnienie podjęcia kontroli 

Kontrola została podjęta przez NIK 
z  własnej inicjatywy w ramach 
priorytetowego kierunku kontroli na lata 
2009 - 2011: Państwo efektywnie 
zarządzające zasobami publicznymi, obszar: 
Gospodarka wodna i ochrona przeciw-
powodziowa. 

Argumentem przemawiającym za podjęciem 
kontroli było ryzyko nienaleŜytego 
utrzymania wód i urządzeń melioracji 
wodnych, wynikające z braku pełnej ich 
identyfikacji, słabego rozpoznania potrzeb, 
jak równieŜ z ograniczonych nakładów 
finansowych niezbędnych do prawidłowej 
realizacji zadań z zakresu melioracji 
wodnych. 

Zły stan utrzymania wód i tych urządzeń nie 
zapewniał prawidłowej regulacji stosunków 
wodnych1, która słuŜy nie tylko polepszeniu 
zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej 
uprawy, ale co istotne, ochronie uŜytków 
rolnych przed powodziami, które w ostatnich 
latach występowały na terenie województwa 
opolskiego. 

Istnienie ww. ryzyk potwierdziły ustalenia 
kontroli przeprowadzonych w  latach 2008-
2010 przez Delegaturę NIK w Opolu 

                                            
1 Rozumianych, jako stan nawilgocenia gruntu, 
wynikający z czynników naturalnych, a takŜe 
działalności człowieka 

w  Urzędzie Marszałkowskim i w WZMiUW2, 
w których stwierdzono, iŜ nakłady 
poniesione na realizację zadań z zakresu 
utrzymania wód i  urządzeń podstawowych 
umoŜliwiły zaspokojenie poniŜej 20 % 
zidentyfikowanych potrzeb (13,7 % 
w 2008 r., 18,5 % w 2009 r. i 10,9 % 
w  2010 r.). Ograniczony poziom 
finansowania ww. zadań nie zapewniał 
prawidłowego utrzymania wód, a takŜe 
negatywnie wpływał na stan urządzeń.  

RównieŜ wyniki kontroli ochrony przed 
powodzią w woj. małopolskim 
i świętokrzyskim3, przeprowadzonej przez 
Delegaturę NIK w Krakowie w IV kwartale 
2009 r., a takŜe wyniki kontroli melioracji 
wodnych szczegółowych przeprowadzonej 
w 2009 r. przez Delegaturę NIK 
w Białymstoku4 potwierdzały znaczne ryzyko 
występowania nieprawidłowości w tym 
zakresie. 
 

 

                                            
2 Kontrole nr: P/08/006 i P/10/007 – Powiązanie 
budŜetu Samorządu Województwa Opolskiego 
z  budŜetem państwa w 2008 r. i 2010 r. 
3 P/09/143; Nr ewid. 179/2009/P09143/LKR 
4 P/09/122; Nr ewid. 9/2010/P09122/LBI 
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1. ZAŁOśENIA KONTROLI 

Cel główny kontroli 

Celem kontroli była ocena realizacji przez 
organy administracji publicznej zadań 
w  zakresie melioracji wodnych w dorzeczu 
rzeki Odry na terenie województwa 
opolskiego, ze szczególnym 
uwzględnieniem ochrony uŜytków rolnych 
przed powodzią. 

Cele cząstkowe 

W szczególności ocenie poddano:  

1. Rozpoznanie przez organy samorządu 
terytorialnego i spółki wodne stanu 
utrzymania wód oraz urządzeń melioracji 
wodnych. 

2. Działania podejmowane przez organy 
administracji publicznej w celu 
prawidłowego utrzymania wód i urządzeń 
melioracji wodnych, a takŜe sprawowanie 
nadzoru i kontroli w tym zakresie.  

3. Wykorzystanie środków publicznych 
na utrzymanie wód i urządzeń melioracji 
wodnych.  

Kontrola miała równieŜ na celu dokonanie 
oceny, czy przy finansowaniu zadań 
związanych z  utrzymaniem wód i urządzeń 
melioracji wodnych nie występowały 
mechanizmy korupcjogenne lub zjawiska 
budzące podejrzenie korupcji. 

 

Zakres podmiotowy kontroli, podstawa 
prawna i kryteria kontroli 

Kontrolę zaplanowano i przeprowadzono 
w dziewięciu jednostkach organizacyjnych:  

− w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, 
na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli5, z uwzględnieniem kryterium 
legalności, gospodarności, celowości 
i rzetelności,  

− w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Opolskiego, w Starostwie 
Powiatowym w  Opolu i Starostwie 
Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu 
(największe powiaty w dorzeczu Odry 
na terenie województwa opolskiego) 
oraz w Wojewódzkim Zarządzie 
Melioracji i  Urządzeń Wodnych w Opolu, 
na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK 
z uwzględnieniem kryterium legalności, 
gospodarności i rzetelności, 

− w czterech spółkach wodnych 
funkcjonujących na terenie powiatów: 
opolskiego i kędzierzyńsko-kozielskiego, 
tj. w Gminnych Spółkach Wodnych6  
w Reńskiej Wsi, w Bierawie, w Dąbrowie 
oraz w Dobrzeniu Wielkim, na podstawie 
art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o NIK, 
z uwzględnieniem kryteriów legalności 
i gospodarności. Spółki te, w okresie 
objętym kontrolą, wykorzystywały 
dotacje podmiotowe z budŜetu państwa 
przeznaczone na dofinansowanie ich 
działalności bieŜącej w zakresie 
realizacji zadań związanych 
z utrzymaniem urządzeń szczegółowych. 

 
Zakres przedmiotowy kontroli 

Kontrola przeprowadzona w Opolskim 
Urzędzie Wojewódzkim dotyczyła 
w szczególności planowania i wykorzystania 
środków na realizację zadań melioracji 
wodnych oraz udzielania dotacji 
podmiotowych dla spółek wodnych. 

                                            
5 Dz.U. z 2012 r., poz. 82, zwana dalej ustawą o NIK  
6 Dalej GSW 
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Zasadnicza część badań kontrolnych 
dotyczyła realizacji przez Marszałka 
Województwa Opolskiego oraz WZMiUW 
zadań w zakresie utrzymania wód 
i urządzeń podstawowych, a przez 
starostów, w zakresie nadzoru i  kontroli 
nad działalnością spółek wodnych oraz nad 
utrzymaniem urządzeń szczegółowych. 

Kontrola w spółkach wodnych obejmowała 
wykorzystanie dotacji z budŜetu państwa, 
jak równieŜ realizację obowiązku 
utrzymania urządzeń szczegółowych. 

 

Okres objęty kontrolą 

Kontrolą objęto lata 2008–2011 (I półrocze).  

Wyboru okresu objętego kontrolą dokonano 
uwzględniając konieczność uzyskania 
aktualnych danych, jak równieŜ ich 
porównania z danymi z lat ubiegłych, w celu 
identyfikacji występujących w tym zakresie 
tendencji. PowyŜsze, poprzez dokonanie 
szerokiego rozpoznania kontrolowanych 
zagadnień, ogranicza ryzyko formułowania 
ocen w oparciu o dane o charakterze 
incydentalnym.  
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2. PODSUMOWANIE WYNIKÓW 
KONTROLI 

 
 

2.1 Ocena kontrolowanej działalno ści 

NIK ocenia pozytywnie, pomimo 
stwierdzonych nieprawidłowo ści, 
realizacj ę przez organy administracji 
publicznej zada ń melioracji wodnych 
dotycz ących utrzymania wód i urz ądzeń 
podstawowych w dorzeczu rzeki Odry na 
terenie województwa opolskiego, 
negatywnie realizacj ę zadań 
w odniesieniu do urz ądzeń 
szczegółowych, utrzymywanych przez 
spółki wodne 7. 

Ograniczony poziom finansowania 
potrzeb w tym zakresie, który nie 
zapewniał obj ęcia przynajmniej 
podstawowymi zabiegami 
konserwacyjnymi urz ądzeń melioracji 
wodnych, jak równie Ŝ zaniechania 
starostów w realizacji obowi ązków 
wynikaj ących z Prawa wodnego, nie 
pozwalaj ą na uznanie, Ŝe urządzenia te 
prawidłowo wypełniaj ą funkcj ę regulacji 
stosunków wodnych w celu polepszenia 
zdolno ści produkcyjnej gleby, ułatwienia 
jej uprawy oraz ochrony u Ŝytków rolnych 
przed powodziami. 

 

Ocenę działań organów administracji 
publicznej w zakresie utrzymania wód 
i urządzeń podstawowych uzasadnia, 
w szczególności: 

1. Rozpoznanie przez WZMiUW stanu 
utrzymania urządzeń podstawowych 
poprzez dokonywanie corocznie 

                                            
7 w kontroli zastosowano czterostopniową skalę 
ocen: pozytywna, pozytywna pomimo stwierdzonych 
uchybień, pozytywna pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości i negatywna 

przeglądów (kontroli), umoŜliwiających 
ocenę ich stanu technicznego, a takŜe 
określenie działań niezbędnych 
dla zapewnienia ich prawidłowego 
funkcjonowania. [str. 15-16 Informacji] 

2. Wykorzystanie pełnej kwoty środków 
przekazanych przez Wojewodę 
Opolskiego do budŜetu Samorządu 
Województwa Opolskiego w wysokości 
15,5 mln zł, na sfinansowanie kosztów 
realizacji najistotniejszych zadań 
w zakresie utrzymania wód i urządzeń 
podstawowych. Ograniczone środki, 
stanowiące w poszczególnych latach od 
10,8 % do 24,5 % potrzeb zgłaszanych 
przez Marszałka Województwa 
Opolskiego, umoŜliwiły objęcie 
zabiegami konserwacyjnymi i remontami 
jedynie 15,1 % do 25,5 % długości 
ewidencyjnej cieków naturalnych 
i kanałów oraz od 23,1 % do 32,8 % 
długości ewidencyjnej wałów 
przeciwpowodziowych. [str. 18-20, 27-
28 Informacji] 

 

Stwierdzone w powyŜszym zakresie 
nieprawidłowości dotyczyły: 

1. Braku kompleksowego podejścia 
oraz rzetelnego rozpoznania 
i udokumentowania stanu utrzymania 
wód, co ograniczało moŜliwość 
prawidłowej identyfikacji wszystkich 
niezbędnych do podjęcia działań, jak 
równieŜ oszacowania ich kosztów. 
[str. 15-16 Informacji] 

2. Przypadków zamieszczania 
w prowadzonej przez WZMiUW 
ewidencji wód i urządzeń wodnych, 
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a  takŜe w sporządzanych przez 
starostwa powiatowe oraz WZMiUW 
sprawozdaniach ze stanu ilościowego 
oraz utrzymania wód i urządzeń 
melioracji wodnych8 nierzetelnych 
danych. [str. 15-16 Informacji] 

3. Ograniczonego nadzoru Marszałka 
Województwa Opolskiego nad WZMiUW, 
w ramach którego pominięto kwestie 
dotyczące realizacji zakresu rzeczowego 
zadań. [str. 15-16 Informacji] 

4. Udzielenia w latach 2008-2010 przez 
WZMiUW zamówień na obsługę 
urządzeń podstawowych (stacji pomp) 
na kwotę łączną 261,4 tys. zł, 
z naruszeniem obowiązków 
wynikających z regulacji wewnętrznych 
tej jednostki, co stanowiło zagroŜenie 
wystąpienia korupcjogennych 
mechanizmów dowolności postępowania 
oraz braku/lub słabości kontroli 
wewnętrznej. [str. 27-28 Informacji] 

 

Negatywną ocenę realizacji zadań 
w odniesieniu do urządzeń szczegółowych, 
utrzymywanych przez spółki wodne 
uzasadnia: 

1. Brak sprawowania przez starostów 
rzetelnego nadzoru nad działalnością 
spółek wodnych, jak równieŜ brak 
weryfikacji prawidłowości utrzymywania 
urządzeń szczegółowych przez inne niŜ 
spółki wodne podmioty. [str. 22-24 
Informacji] 

2. Zaniechanie przez dwie z czterech 
kontrolowanych spółek wodnych 
rozpoznania stanu utrzymania urządzeń 
szczegółowych oraz podejmowanie 
ograniczonych działań w tym zakresie 

                                            
8 Sprawozdanie RRW-10 

przez dwie pozostałe spółki. [str. 20-
22 Informacji] 

3. Objęcie przez spółki wodne zabiegami 
konserwacyjnymi i remontami jedynie 
od 3,2 % do 19,4 % długości 
ewidencyjnej rowów melioracyjnych. 
[str. 20-22 Informacji] 

4. Zamieszczanie przez spółki wodne we 
wnioskach o udzielenie dotacji 
podmiotowych kierowanych do 
Wojewody Opolskiego nieprawdziwych 
danych dotyczących wysokości składek 
członkowskich oraz poziomu ich 
ściągalności. [str. 28-29 Informacji] 

5. Wykorzystanie, przez jedną z czterech 
kontrolowanych spółek, części dotacji 
w kwocie 2,5 tys. zł (32,5 % otrzymanej 
dotacji) niezgodnie z przeznaczeniem. 
[str. 28-29 Informacji] 

 
2.2 Uwagi ko ńcowe i wnioski 

Ustalenia kontroli potwierdzają, 
iŜ urządzenia melioracji wodnych nie 
są naleŜycie utrzymywane. W efekcie, 
kaŜdego roku pogarsza się stan techniczny 
tych obiektów, co prowadzi do stopniowej 
ich dekapitalizacji i skutkuje wzrostem 
zagroŜenia powodziowego. 

Na powyŜsze wpływ mają nie tylko 
niewystarczające środki przeznaczane na 
realizację tych zadań, ale równieŜ 
stwierdzone przez NIK, zaniechania 
organów administracji publicznej. 

Jakkolwiek ustawa Prawo wodne przewiduje 
mechanizmy ograniczające ryzyko 
wystąpienia negatywnych skutków 
nienaleŜytego utrzymania urządzeń 
szczegółowych, w tym nie tylko przez spółki 
wodne, ale i teŜ przez zainteresowanych 
właścicieli gruntów, to zaniechanie realizacji 
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ustawowych obowiązków przez starostów, 
powoduje, Ŝe są one nieskuteczne. 
W konsekwencji od lat tolerowany jest stan, 
który, jak potwierdziła kontrola, nie jest 
prawidłowy. 

Istotne znaczenie dla efektywności 
podejmowanych działań, ma równieŜ 
prawidłowe ich planowanie. Dlatego teŜ 
niezbędna jest właściwa identyfikacja 
potrzeb przez WZMiUW, a takŜe spółki 
wodne, która umoŜliwi zastąpienie działań 
o charakterze doraźnym, spójnymi 
działaniami planowymi. Realizacja tak 

zorganizowanych działań, słuŜyć będzie 
prawidłowemu wypełnianiu funkcji przez 
te urządzenia, a zarazem przyczyni się 
do gospodarnego wydatkowania 
przeznaczonych na ten cel środków. 

Ustalenia przeprowadzonych kontroli 
i stwierdzone nieprawidłowości stanowiły 
podstawę sformułowania szczegółowych 
wniosków, które zawarto w dalszej części 
Informacji. 

 

 
 

3. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 

3.1 Uwarunkowania 

Województwo opolskie zajmuje 
powierzchnię 9 412 km2 (3 % obszaru 
kraju), z czego uŜytki rolne zajmują 62 % tej 
powierzchni. Obszar zmeliorowany 
obejmuje natomiast 42,8 % łącznej 
powierzchni uŜytków rolnych (256,5 tys. ha).  

Odra, druga pod względem długości rzeka 
w Polsce, w granicach województwa 
opolskiego przepływa na długości 140 km. 
W obszarze jej dorzecza znajduje się 
2 916 km cieków naturalnych i kanałów, 
372 km wałów przeciwpowodziowych, 
4 stacje pomp, 7 zbiorników wodnych, 
a takŜe 9 797 km rowów melioracyjnych 
oraz gruntów drenowanych o łącznej 
powierzchni 146,5 tys. ha gruntów9. 

Na obszarze województwa opolskiego na 
dzień 30 czerwca 2011 r. funkcjonowały 52 
spółki wodne, które miały obowiązek 
utrzymywania urządzeń szczegółowych, 
wywierających korzystny wpływ na grunty 

                                            
9 stan na 31 grudnia 2010 r. 

rolne o łącznej powierzchni 149 tys. ha 
(które tym samym są gruntami 
zmeliorowanymi).  

 W latach 2008-2010 na melioracje wodne 
w budŜecie Wojewody Opolskiego 
przewidziano łącznie 60 765 tys. zł, z tego 
odpowiednio 15 962 tys. zł w 2008 r., 17 979 
tys. zł w 2009 r., 26 824 tys. zł w 2010 r. 
Ponadto na utrzymanie urządzeń 
szczegółowych w ramach dotacji 
podmiotowych dla spółek wodnych 
z budŜetu Wojewody Opolskiego 
przekazano w tych latach łącznie 174,2 tys. 
zł. 
Prawidłowe utrzymanie wód istotnych dla 
regulacji stosunków wodnych na potrzeby 
rolnictwa, słuŜących polepszeniu zdolności 
produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy, 
ma bezpośredni wpływ na skuteczność 
melioracji wodnych. Zadanie to zostało 
przypisane marszałkowi województwa, jako 
zadanie zlecone z zakresu administracji 
rządowej, wykonywane przez samorząd 
województwa.  
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Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, 
w  przypadku urządzeń podstawowych 
naleŜy do marszałka województwa, 
a urządzeń szczegółowych - do 
zainteresowanych właścicieli gruntów lub 
spółek wodnych. 
Obszar zmeliorowany na terenie powiatu 
opolskiego oraz kędzierzyńsko– 
kozielskiego10 obejmował 44 407 ha 
gruntów, na których: 
− w powiecie opolskim znajdowało się 

1 671 km rowów melioracyjnych wraz 
z budowlami związanymi z nimi 
funkcjonalnie, z czego działalnością 
spółek wodnych w 2010 r. objętych było 
1 077,5 km rowów (64,5%) 

− w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim 
znajdowało się 495 km rowów 
melioracyjnych wraz z ww. budowlami, 
z czego działalnością spółek objętych 
było 463,2 km (93,6 %). 

 
 
Charakterystyka stanu prawnego 
 
Podstawowym aktem prawnym regulującym 
kwestie melioracji wodnych jest ustawa 
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 
Zgodnie z art. 1 ust. 1 tej ustawy, reguluje 
ona gospodarowanie wodami zgodnie 
z zasadą zrównowaŜonego rozwoju, 
a w szczególności kształtowanie i ochronę 
zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz 
zarządzanie zasobami wodnymi. 
Zarządzanie zasobami wodnymi słuŜy 
zaspokajaniu potrzeb: ludności, gospodarki, 
ochronie wód i środowiska związanego 
z tymi zasobami, a w szczególności 
w zakresie m.in. ochrony przed powodzią 
oraz suszą, zapewnienia wody na potrzeby 
rolnictwa oraz przemysłu (art. 2 ust. 1).  

                                            
10 w starostwach tych powiatów prowadzona była 
kontrola 

Wody stanowią własność Skarbu Państwa, 
innych osób prawnych albo osób fizycznych 
(art. 10  ust. 1 Prawa wodnego).  Wody 
stanowiące własność Skarbu Państwa lub 
jednostek samorządu terytorialnego 
są wodami publicznymi.  
Zgodnie z art. 21 tej ustawy, obowiązek 
utrzymywania wód, jak równieŜ tworzących 
brzeg wody budowli lub murów, które nie są 
urządzeniami wodnymi, naleŜy do ich 
właścicieli. Utrzymywanie śródlądowych wód 
powierzchniowych polega na zachowaniu 
lub odtworzeniu stanu ich dna lub brzegów 
oraz na konserwacji lub remoncie 
istniejących budowli regulacyjnych w celu 
zapewnienia swobodnego spływu wód oraz 
lodów, a takŜe właściwych warunków 
korzystania z wody (art. 22 ust. 1 Prawa 
wodnego).  
Do obowiązków właściciela śródlądowych 
wód powierzchniowych naleŜy m.in. 
zapewnienie utrzymywania w naleŜytym 
stanie technicznym koryt cieków naturalnych 
oraz kanałów, będących w jego władaniu, 
dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód, 
regulowanie stanu wód lub przepływów 
w ciekach naturalnych oraz kanałach 
stosownie do moŜliwości wynikających 
ze znajdujących się na nich urządzeń 
wodnych oraz warunków hydrologicznych, 
zapewnienie swobodnego spływu wód 
powodziowych oraz lodów (art. 26 Prawa 
wodnego). 
 
Melioracje wodne 
Zgodnie z art. 70 ust. 1 Prawa wodnego 
melioracje wodne polegają na regulacji 
stosunków wodnych w celu polepszenia 
zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej 
uprawy oraz na ochronie uŜytków rolnych 
przed powodziami. W art. 70 ust. 2 tej 
ustawy wprowadzono podział na urządzenia 
melioracji podstawowych i szczegółowych. 



 

 

 13 

I tak do urządzeń melioracji wodnych 
podstawowych zalicza się m.in.: kanały, 
stopnie wodne, zbiorniki wodne i inne 
urządzenia wodne słuŜące do przepływu 
wód lub do zmiany poziomu zwierciadła 
wody, urządzenia zabezpieczające przed 
powodzią, m.in. wały przeciwpowodziowe 
(art. 71 ust. 1), natomiast do urządzeń 
szczegółowych m.in.: rowy wraz 
z budowlami związanymi z nimi 
funkcjonalnie, drenowania, groble 
na obszarach nawadniających, ziemne 
stawy rybne (art. 73 ust. 1). 
Urządzenia melioracji wodnych 
podstawowych stanowią własność Skarbu 
Państwa i są wykonywane na jego koszt. 
Urządzenia te, mogą być wykonywane na 
koszt innych osób prawnych lub osób 
fizycznych, a takŜe współfinansowane: 
z publicznych środków wspólnotowych 
i innych środków publicznych (art. 72 Prawa 
wodnego). 
W myśl art. 74 ust. 1 Prawa wodnego 
wykonywanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych naleŜy do właścicieli 
gruntów. Wykonanie nowych urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, ich 
odbudowa lub modernizacja  moŜe być, na 
wniosek zainteresowanych właścicieli 
prowadzone takŜe na koszt Skarbu Państwa 
za zwrotem, w formie opłaty melioracyjnej, 
części kosztów przez właścicieli gruntów, na 
które urządzenia te wywierają korzystny 
wpływ (art. 74 ust. 2 pkt 1) lub Skarbu 
Państwa przy współudziale publicznych 
środków wspólnotowych, o których mowa 
w art. 72 ust. 2 Prawa wodnego, oraz innych 
środków publicznych (art. 74 ust. 2 pkt 2).  
Utrzymywanie urządzeń wodnych 
szczegółowych (polegające na ich 
eksploatacji, konserwacji oraz remontach 
w celu zachowania funkcji) naleŜy 
do zainteresowanych właścicieli gruntów, 

a jeŜeli urządzenia te są objęte działalnością 
spółki wodnej - do tej spółki. JeŜeli 
powyŜszy obowiązek nie jest wykonywany, 
organ właściwy do wydania pozwolenia 
wodnoprawnego ustala, w drodze decyzji, 
proporcjonalnie do odnoszonych korzyści 
przez właścicieli gruntu, szczegółowe 
zakresy i terminy jego wykonywania 
(art. 77 Prawa wodnego). 
 
Zadania Marszałka Województwa 
W myśl art. 11 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego, 
prawa właścicielskie w stosunku do wód 
publicznych stanowiących własność Skarbu 
Państwa istotnych dla regulacji stosunków 
wodnych na potrzeby rolnictwa, słuŜących 
polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby 
i ułatwieniu jej uprawy, jako zadanie 
z zakresu administracji rządowej 
wykonywane przez samorząd województwa 
realizuje marszałek województwa. Do zadań 
marszałka naleŜy ponadto m.in. 
prowadzenie ewidencji wód istotnych dla 
regulacji stosunków wodnych na potrzeby 
rolnictwa, urządzeń melioracji wodnych oraz 
zmeliorowanych gruntów (art. 70 ust. 3). 
Sposób prowadzenia tej ewidencji został 
określony w rozporządzeniu z dnia 
30 grudnia 2004 r. Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu 
prowadzenia ewidencji wód, urządzeń 
melioracji wodnych oraz zmeliorowanych 
gruntów11. 
 
Zadania starosty 
Prawo wodne określa równieŜ zadania 
starosty związane z gospodarowaniem 
wodami. I tak, do zadań starosty, jako 
organu właściwego do wydania pozwolenia 
wodnoprawnego, poza wskazaną powyŜej 

                                            
11 Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 55, dalej rozporządzenie 
w sprawie prowadzenia ewidencji wód 
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moŜliwością określenia w decyzji 
szczegółowego zakresu obowiązków 
utrzymania urządzeń szczegółowych (art. 
77), przypisane zostały m.in. zadania 
w zakresie nadzoru i kontroli działalności 
spółek wodnych (art. 178), orzekania 
zgodności z prawem lub statutem 
odejmowanych przez organy spółek uchwał 
(art. 179), rozwiązywania zarządu spółki 
wodnej i wyznaczania osoby pełniącej jego 
obowiązki (art. 180), rozwiązywania spółki 
(art. 181 ust. 2), a takŜe zatwierdzania 
statutów spółek wodnych (art. 165 ust. 3).  
 
Spółki wodne  
Zgodnie z treścią art. 164 ust. 3 pkt 3 i 4 
Prawa wodnego do wykonywania, 
utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń 
słuŜących do ochrony przed powodzią, jak 
i do właściwego ich wykorzystania, a takŜe 
słuŜących do melioracji wodnych oraz 
prowadzenia racjonalnej gospodarki 
na terenach zmeliorowanych mogą być 
tworzone spółki wodne. Spółki wodne są 
formami organizacyjnymi, które nie działają 
w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby 
fizyczne lub prawne i mają na celu 
zaspokojenie wskazanych ustawą potrzeb 
w dziedzinie gospodarowania wodami (art. 
164 ust. 1). 
Członkowie spółki wodnej obowiązani 
są do wnoszenia składek i ponoszenia na jej 
rzecz innych określonych w statucie 
świadczeń, niezbędnych do wykonywania 
statutowych zadań spółki (170 ust. 1). 
Składki i świadczenia na rzecz spółki 
wodnej powinny być proporcjonalne do 
korzyści odnoszonych przez członków 
spółki, w związku z jej działalnością (170 
ust. 2). JeŜeli uchwalona wysokość składki 
i innych świadczeń nie wystarcza 
na wykonanie przewidzianych na dany rok 
zadań statutowych, starosta moŜe wystąpić 

do organów spółki o podwyŜszenie 
wysokości tych składek i innych świadczeń. 
JeŜeli spółka wodna zajmująca się 
utrzymaniem urządzeń wykonanych przy 
udziale środków publicznych, mimo 
wystąpienia starosty, nie podjęła 
odpowiedniej uchwały, starosta moŜe, 
w drodze decyzji, podwyŜszyć wysokość 
tych składek i innych świadczeń (170 ust. 3). 
Osoby fizyczne, prawne lub jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, odnoszące korzyści z urządzeń 
spółki, a niebędące jej członkami, 
obowiązane są do ponoszenia świadczeń 
na rzecz spółki. Wysokość i rodzaj tych 
świadczeń ustala w drodze decyzji starosta 
(art. 171). 
Spółki wodne mogą korzystać z pomocy 
państwa w formie dotacji podmiotowych 
z budŜetu państwa przeznaczonych 
na dofinansowanie zadań związanych 
z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, 
a takŜe z pomocy finansowej jednostek 
samorządu terytorialnego (art. 164 ust. 5, 5a 
i 5b Prawa wodnego).  
Organami spółki wodnej są: walne 
zgromadzenie, zarząd oraz komisja 
rewizyjna (w przypadku spółek liczących 
więcej niŜ dziesięciu członków) - art. 172 
ust. 1 tej ustawy. Do walnego zgromadzenia 
naleŜy m.in.: uchwalanie planu prac spółki 
wodnej oraz jej budŜetu, w którym moŜe 
upowaŜnić zarząd do zaciągania poŜyczek 
lub kredytów do ustalonej wysokości, 
uchwalanie wysokości składek i innych 
świadczeń na rzecz spółki, rozpatrywanie 
i zatwierdzanie rocznych sprawozdań oraz 
udzielanie zarządowi absolutorium (art. 173 
ust. 1).  
Zarząd spółki wodnej wykonuje uchwały 
walnego zgromadzenia, kieruje działalnością 
spółki, zarządza jej majątkiem, prowadzi 
gospodarkę finansową i reprezentuje ją na 
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zewnątrz. Zarząd moŜe być jednoosobowy 
lub wieloosobowy w zaleŜności 
od uregulowań statutowych. Zarząd spółki 
ma prawo obciąŜania członków spółki 
kosztami świadczeń lub prac 

niewykonanych w terminie (art. 176 ust. 1,2 
i 6). Zarząd jest równieŜ zobowiązany do 
przedkładania staroście uchwał jej organów 
w terminie 7 dni od ich podjęcia (art. 179 ust. 
1).

 

3.2 Wyniki kontroli

3.2.1 Rozpoznanie stanu wód i urządzeń 
melioracyjnych  

Zakres badań kontrolnych 

Kontrolą w tym zakresie objęto 
w szczególności: 

− realizację obowiązku prowadzenia 
ewidencji wód, urządzeń melioracji 
wodnych oraz zmeliorowanych gruntów,  

− sporządzenie rocznych sprawozdań 
statystycznych ze stanu ilościowego 
oraz utrzymania wód i urządzeń 
melioracji wodnych, 

− identyfikację stanu utrzymania wód 
i urządzeń melioracji wodnych. 

 

Ustalenia 

Zgodnie z obowiązkiem określonym 
w 70 ust. 3 Prawa wodnego WZMiUW 
prowadził ewidencję wód, urządzeń 
melioracji wodnych (szczegółowych 
i podstawowych) oraz zmeliorowanych 
gruntów. Ewidencję prowadzono 
z wykorzystaniem m.in. ksiąŜki ewidencyjnej 
wód, urządzeń oraz zmeliorowanych 
gruntów, dokumentów stanowiących 
podstawę do wprowadzenia zmian w stanie 
ewidencyjnym oraz wykazu obiektów 
wymagających odbudowy lub modernizacji, 
a takŜe w formie elektronicznej.  
Ewidencja nie była prowadzona rzetelnie. 
Stwierdzono rozbieŜności pomiędzy danymi 
z ewidencji prowadzonej w formie 

papierowej, a danymi zawartymi 
w prowadzonej równolegle ewidencji 
elektronicznej. I tak przykładowo w 2008 r. 
w pierwszej z nich wykazano 21 524 ha 
gruntów ornych ogółem i 16 085 ha trwałych 
uŜytków zielonych ogółem, a w ewidencji 
elektronicznej odpowiednio: 1 137,17 ha 
i  6 374,72 ha. W kolejnych latach 
w ewidencji prowadzonej w formie 
papierowej  wykazano na przykład 
8 035 303 m rowów melioracyjnych 
w 2009 r. i 657 852,74 ha ziemnych stawów 
rybnych w 2010 r., a w ewidencji 
elektronicznej odpowiednio – 9 797 559 m 
i 2 325,65 ha.  
Stwierdzono teŜ, Ŝe stanowiące 
obligatoryjny element ewidencji wykazy 
obiektów wymagających odbudowy lub 
modernizacji, o których mowa w § 2 ust. 1 
pkt 6 rozporządzenia w sprawie 
prowadzenia ewidencji wód, były 
niekompletne, gdyŜ nie uwzględniono w nich 
niektórych wymaganych informacji (m.in. 
dotyczących roku wykonania urządzeń, 
numeru ewidencyjnego obiektu, przyczyn 
dekapitalizacji lub potrzeb modernizacji).  
Przyczyną powyŜszego, wg wyjaśnienia 
dyrektora WZMiUW, było załoŜenie, 
Ŝe prowadzona w formie papierowej 
ewidencja wykorzystywana była jedynie 
pomocniczo, a prawidłowe dane zawarte 
były w ewidencji elektronicznej. Okoliczności 
wskazane w tym wyjaśnieniu są jednak nie 
tylko sprzeczne z ustaleniami kontroli, gdyŜ 
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jak stwierdzono, niektóre dane zawarte 
w ewidencji elektronicznej nie były 
poprawne, ale i teŜ nie mogą być podstawą 
do zaniechania rzetelnego prowadzenia 
ewidencji w formie papierowej, tj. 
dokumentacji, o której mowa 
w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia 
ewidencji wód.  
W ramach realizacji obowiązków 
sprawozdawczych, WZMiUW sporządzał 
roczne sprawozdania statystyczne RRW-10, 
obejmujące m.in. dane przedstawiane przez 
starostwa powiatowe, które w zakresie 
odnoszącym się do urządzeń 
melioracyjnych objętych działalnością 
spółek wodnych, odpowiadały danym 
zawartym w  ewidencji prowadzonej przez 
WZMiUW. 
Stwierdzono jednakŜe pojedyncze 
rozbieŜności pomiędzy danymi dotyczącymi 
gruntów, wód i urządzeń podstawowych 
zamieszczonymi w ww. sprawozdaniach za 
lata 2008-2010, a danymi zawartymi 
w prowadzonej przez tą jednostkę 
ewidencji. 
Spośród 52 pozycji w sprawozdaniach 
rocznych, rozbieŜne wielkości (nierzetelne 
dane) stwierdzono: w sprawozdaniu za 
2008 r.  w pięciu pozycjach, 
a w sprawozdaniach za 2009 r. i za 2010 r. - 
w dwóch pozycjach w kaŜdym z  nich. Dla 
przykładu: w sprawozdaniu za 2008 r. brak 
było danych w pozycji trwałe uŜytki zielone, 
w tym nawadniane, a w ewidencji wykazano 
581 ha. W kolejnych latach (2009, 2010) 
rozbieŜności stwierdzono np. w pozycji cieki 
naturalne w tym uregulowane, które 
wynosiły odpowiednio 6,63 km oraz 6,22 
km. 
PowyŜsze dane korygowane były przez 
WZMiUW w kolejnych latach. 
Przyczyną wystąpienia tych rozbieŜności 
było przenoszenie wprost błędnych danych 

ze sprawozdań sporządzanych przez 
starostwa, bez weryfikacji ich zgodności 
z danymi ewidencyjnymi, co świadczy 
o braku rzetelności wypełniania obowiązków 
sprawozdawczych przez pracowników 
WZMiUW.  
 
Ustalenia stanu technicznego urządzeń 
podstawowych oraz potrzeb w zakresie ich 
odbudowy i remontów, WZMiUW dokonywał 
w ramach okresowych kontroli obiektów 
budowlanych, prowadzonych stosownie 
do wymogów określonych w art. 62 ust.1 
pkt 1 ustawy z  dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane12. W protokołach przeglądów 
wałów przeciwpowodziowych i urządzeń 
wałowych (śluz i klap wałowych) 
zamieszczano opis ich stanu technicznego, 
jak równieŜ wskazywano niezbędny zakres 
robot konserwacyjnych i remontowych. 
WZMiUW nie dysponował natomiast 
dokumentacją potwierdzającą dokonywanie 
weryfikacji stanu utrzymania wód. Według 
oświadczenia Z-cy Dyrektora tej jednostki 
weryfikacja w tym zakresie była prowadzona 
doraźnie, w trakcie prac terenowych.  
  
Skontrolowane spółki wodne nie dokonywały 
w pełnym zakresie oceny stanu utrzymania 
urządzeń szczegółowych objętych ich 
działalnością (rowów melioracyjnych wraz 
z budowlami związanymi z nimi 
funkcjonalnie).  
Przeglądy przeprowadzone przez dwie 
spółki - w Dobrzeniu Wielkim oraz Reńskiej 
Wsi - obejmowały jedynie te urządzenia, 
które były wskazywane przez sołtysów wsi, 
jako konieczne do objęcia pracami 
konserwacyjnymi lub remontami. 
W konsekwencji przeglądami objęto poniŜej 

                                            
12 Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 ze zm., dalej 
Prawo budowlane 
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30 % długości ewidencyjnej rowów 
melioracyjnych z ww. budowlami. I tak: 
− spółka w Dobrzeniu Wielkim w latach 

2008-2010 przeglądami objęła 
odpowiednio: 24,6 %, 25,6 % i 15,1 % 
długości ewidencyjnej rowów 
melioracyjnych, 

− spółka w Reńskiej Wsi - 7,1 %, 7,2 % 
i 6,5 % długości rowów. 

Pozostałe dwie spółki wodne (w Dąbrowie 
i Bierawie) przeglądów takich nie 
przeprowadzały. 
Dane w tym zakresie przedstawiono na 
wykresie nr 1: 

 wykres nr 1  
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GSW Reńska Wieś ogółem urządzeń przegląd urządzeń

GSW Bieraw a ogółem urządzeń przegląd urządzeń  
(źródło własne) 

 
W przypadku spółki w Dąbrowie, przyczyną 
stwierdzonych zaniechań był brak wiedzy 
o urządzeniach, które powinny być objęte jej 
działalnością, w sytuacji gdy, statut spółki 
zobowiązywał do posiadania m.in. pełnego 
wykazu urządzeń.  

Spółka w Bierawie pomimo tego, Ŝe 
dysponowała niezbędnymi informacjami, nie 
podjęła działań w celu identyfikacji stanu 
utrzymania urządzeń szczegółowych, gdyŜ 
obejmowała utrzymaniem jedynie 
te urządzenia, które wskazywane były przez 
jej członków lub sołtysów wsi. 
 
 
 

Skutki i zagroŜenia 

Urządzenia melioracji wodnych na skutek 
upływu czasu, eksploatacji, a takŜe działania 
czynników atmosferycznych, ulegają 
uszkodzeniom. Zakres powstałych 
uszkodzeń powinien być rozpoznawany 
przez podmioty zobowiązane do ich 
utrzymania podczas systematycznie 
wykonywanych przeglądów.  
Przeglądy mają na celu m.in. ocenę 
niezawodności urządzeń, określenie 
zapotrzebowania na środki niezbędne do ich 
prawidłowego utrzymania, a takŜe 
zaplanowanie i organizację prac 
konserwacyjnych i remontowych. Wyniki 
przeglądów stanowią równieŜ podstawę 
podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Za 
optymalny odstęp czasu pomiędzy 
przeglądami uwaŜa się jeden rok, zaleca się 
teŜ, aby odstęp ten nie był dłuŜszy niŜ trzy 
lata13. 
Niepełne informacje o stanie utrzymania 
wód i urządzeń melioracji wodnych 
ograniczają moŜliwość prawidłowego 
określenia przez WZMiUW oraz spółki 
wodne zadań, których wykonanie jest 
niezbędne do prawidłowej realizacji 
obowiązków wynikających z Prawa 
wodnego. Rzetelne rozpoznanie potrzeb, 
przy jednoczesnym zapewnieniu bieŜących 
zabiegów konserwacyjnych skutkuje 
ograniczeniem ryzyka ponoszenia 
w przyszłości zwiększonych nakładów 
na wykonanie koniecznych remontów lub 
robót odtworzeniowych. Ponadto zastąpienie 
działań doraźnych, spójnymi działaniami 
planowymi, jest niezbędnym elementem 
racjonalizacji wydatkowania środków.  

                                            
13 Zdzisław Stąpiel, Mikołaj Gołaszewski Obsługa 
systemów melioracyjnych – nadzór, Instrukcja 
wykonywania okresowych przeglądów technicznych 
budowli i urządzeń melioracyjnych, Falenty 1990, 
Instytut Melioracji i UŜytków Zielonych 
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Wnioski i stan ich realizacji 

W wystąpieniach pokontrolnych 
przekazanych kierownikom kontrolowanych 
jednostek zawarto wnioski dotyczące:  

− rzetelnego prowadzenia przez WZMiUW 
ewidencji wód i urządzeń melioracji 
wodnych oraz zapewnienia 
prawidłowego rozpoznania potrzeb 
w zakresie utrzymania wód i urządzeń 
podstawowych, 

− podjęcia przez Marszałka Województwa 
działań mających na celu objęcie 
nadzorem działalności WZMiUW w ww. 
zakresie. 

Z treści odpowiedzi na wystąpienia 
pokontrolne, udzielonych przez Marszałka 
Województwa i Dyrektora WZMiUW wynika, 
Ŝe wnioski zostały przyjęte do wykonania.  
 

3.2.2 Utrzymanie wód i urządzeń 
melioracyjnych 

Zakres badań kontrolnych 

Kontrolą w tym zakresie objęto 
w szczególności: 

− realizację obowiązku utrzymania wód 
i urządzeń melioracji wodnych, 

− sprawowanie przez starostów nadzoru 
i  kontroli nad działalnością spółek 
wodnych, 

− działania podejmowane przez starostów 
w celu zapewnienia przez zobowiązane 
podmioty prawidłowego utrzymania 
urządzeń szczegółowych. 

Ustalenia  

Utrzymanie wód i urządzeń podstawowych 

Zadania wynikające z wykonywania przez 
Marszałka Województwa Opolskiego praw 
właścicielskich w stosunku do wód 
publicznych na terenie województwa 

opolskiego, stanowiących własność Skarbu 
Państwa istotnych dla regulacji stosunków 
wodnych na potrzeby rolnictwa, 
wykonywane były przez WZMiUW. 
W latach 2008-2011 (I półrocze) WZMiUW 
zgłaszał Marszałkowi Województwa 
Opolskiego następujące potrzeby finansowe 
na utrzymanie wód i urządzeń – w 2008 r. 
42 873 tys. zł, w 2009 r. 28 041 tys. zł, 
w 2010 r. 34 402 tys. zł, a w 2011 r. 48 863 
tys. zł w 2011 r.  

Potrzeby te określane były przez WZMiUW 
szacunkowo, a w odniesieniu do utrzymania 
wód – jedynie w oparciu o  częściowe 
i pozyskane doraźnie dane, co w ocenie NIK 
nie zapewniało rzetelnego odzwierciedlenia 
potrzeb finansowych w tym zakresie. Tak 
określane przez WZMiUW kwoty, były 
przedstawiane przez Marszałka Wojewodzie 
Opolskiemu. 

WZUiMW wydatkował ogółem 15 706,9 
tys. zł14, z tego: 5 872 tys. zł w 2008 r. 
(13,7% zgłaszanych szacunkowych 
potrzeb), 5 294 tys. zł w 2009 r. (18,9 %), 
3 795 tys. zł w 2010 r. (10,9 %) oraz 745,9 
tys. zł w 2011 r. (25,1% do 30 czerwca 
2011 r.).  

Środki przekazane w latach 2008-2010 
przez Wojewodę do budŜetu Samorządu 
Województwa Opolskiego w łącznej 
wysokości 14 780 tys. zł zostały 
wykorzystane przez WZMiUW w 100 %, 
natomiast w 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. 
wydatkowano jedynie 745,9 tys. zł, co 
stanowiło 6,3 % przeznaczonej na ww. cel 
kwoty. PowyŜsze wynikało ze specyfiki 
realizowanych zadań, które 

                                            
14 W tym 181 tys. zł ze środków pochodzących 
z innych źródeł, niŜ środki budŜetu państwa 
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w przewaŜającym zakresie wykonywane są 
w drugiej połowie roku15.  

Środki te pozwoliły na objęcie utrzymaniem: 
− cieków naturalnych i kanałów na 

odcinkach o łącznej długości 1 795,8 km, 
z tego 610,6 km (21 % długości 
ewidencyjnej) w 2008 r., 744,2 km 
(25,5 %) w 2009 r. i 441,0 km (15,1 %) 
w  2010 r.  

 

Dane w tym zakresie przedstawiono na 
wykresie nr 2: 

 wykres nr 2  
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− wałów przeciwpowodziowych 
na odcinakach o łącznej długości: 117,4 
km (31,8 % długości ewidencyjnej) 
w 2008 r.,  122.2 km (32,8%) w 2009 r. 
i  85,8 km (23,1 %) w roku 2010. 

Dane w tym zakresie przedstawiono na 
wykresie nr 3: 

               wykres nr 3 
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15 Na dzień 31 grudnia 2011 r. WZMiUW wykorzystał 
11 960 tys. zł, co stanowiło tj. 100 % środków 
przyznanych na utrzymanie wód i urządzeń 
podstawowych. 

Ograniczone środki finansowe 
i dostosowanie podejmowanych działań 
do poziomu finansowania, nie zapewniły 
prawidłowego stanu utrzymania wód 
i urządzeń podstawowych. Przeprowadzone 
w trakcie kontroli oględziny, którymi objęto 
13 obiektów16 wykazały, Ŝe cieki i kanały 
były zarośnięte, co znacznie ograniczało ich 
droŜność17, jeden z wałów przeciw-
powodziowych18 był porośnięty drzewami 
i wysoką roślinnością, a urządzenia wałowe 
były uszkodzone i nie działały19. 
 

Ilustracja nr 1 

Ciek naturalny – Boguszanka km 0+755 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
16 W tym 17, 7 km cieków naturalnych i kanałów 
(0,6% całkowitej długości cieków), 6, 7 km wałów 
przeciwpowodziowych (1, 8 % całkowitej długości), 
urządzeń wałowych – 1 szt. klapa wałowa, 1 szt. 
śluza wałowa 
17 Ciek Boguszanka, Prószkówka, Swornica, Kanał 
stacji pomp w Borkach 
18 Otok-Narok 
19 śluza wlotowa na polder Czarnowąsy-Borki, klapa 
wałowa na Boguszance 
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Ilustracja nr 2 

Wał przeciwpowodziowy na rzece Odrze Otok-Narok 

km 167+000 – 170+000 

 
 

Ilustracja nr 3 

Urządzenie śluzy wałowej – Polder Czarnowąsy 

 
 
Utrzymanie urządzeń szczegółowych 

Kontrola realizacji obowiązku utrzymania 
urządzeń szczegółowych, przeprowadzona 
została w czterech z 14 spółek wodnych 
działających w powiecie opolskim 
i kędzierzyńsko-kozielskim. Skontrolowane 
spółki obejmowały swoim działaniem łącznie 
497,9 km rowów melioracyjnych wraz 
z budowlami związanymi z nim 
funkcjonalnie.  

Zarządy spółek nie zapewniły w pełni 
prawidłowego utrzymania urządzeń 
szczegółowych objętych ich działalnością. 
W latach 2008-2010 zaniechano 

przeprowadzenia jakichkolwiek zabiegów 
mających na celu prawidłowe utrzymanie 
rowów melioracyjnych na odcinkach 
stanowiących od 80,6 % do 96,8 % ich 
długości ewidencyjnej. 

I tak, w kolejnych latach spółka w Dobrzeniu 
Wielkim objęła utrzymaniem jedynie 9,5 % 
i 9,1 %, 9,5 % rowów, spółka w Dąbrowie 
8,6 %, 6,8% i 7,7 % rowów, spółka 
w Reńskiej Wsi 10,3 %, 11,1 % i 18,6 % 
rowów, a spółka w Bierawie 19,4 %, 4,9 % 
i 3,2 % rowów.   
 
Dane w tym zakresie przedstawiono na 
wykresie nr 4: 

               wykres nr 4  
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(źródło własne) 

 
Przeprowadzone w trakcie kontroli oględziny 
96,3 km rowów melioracyjnych wraz 
z budowlami związanymi z nimi 
funkcjonalnie20, stanowiących 19,3 % 
długości rowów objętych działalnością 
wszystkich czterech skontrolowanych spółek 
wykazały, Ŝe rowy te były zamulone 
i zarośnięte porostem twardym (zarówno 
w dnie, jaki i na skarpach). 
 

 

                                            
20 Oględzinami objęto, w spółce wodnej w Dobrzeniu 
Wielkim 33,9 km (24 % całkowitej długości) 
w Dąbrowie 4,4 km (3,0 %), w Reńskiej Wsi 43,0 km 
(29,5 %), w Bierawie 15,0 km (33 %) 
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Ilustracja nr 4 
Dobrzeń Wielki rów nr R2 o długości 1 320 m 

 
Ilustracja nr 5 

Dąbrowa rów nr F-15 o długości 800 m 
 

 
 
W szczególności stwierdzono, Ŝe 
nieprawidłowo utrzymywane były rowy 
objęte działalnością spółek wodnych: 
− w Dobrzeniu Wielkim, na odcinku 13,9 

km (na 33,9 km), 
− w Dąbrowie, na odcinku 1,4 km 

(na4,4 km),  
− w Reńskiej Wsi, na odcinku 13,6 km 

(na 43 km), 
− w Bierawie, na odcinku 15 km21),  
co stanowiło od 31,6 % do 100 % długości 
rowów objętych oględzinami. 
                                            
21 Wszystkie poddane oględzinom rowy objęte 
działalnością tej spółki były niesprawne 

 
Stwierdzone zaniedbania znaczne 
ograniczały, lub teŜ wręcz uniemoŜliwiały, 
wypełnianie podstawowych funkcji przez te 
urządzenia. W konsekwencji nie zapewniały 
one prawidłowej regulacji stosunków 
wodnych, w tym ochrony uŜytków rolnych 
przed powodziami. 

Zaniechania w tym zakresie stanowiły 
naruszenie obowiązków wynikających 
z art. 77 ust. 1 Prawa wodnego.  
 
Ilustracja nr 6 

Bierawa rów nr R-C o długości 1 400 m 

 

 
 

Ilustracja nr 7 

Bierawa rów nr R-3 o długości 800 m 
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Przyczynami braku naleŜytego utrzymania 
urządzeń szczegółowych przez 
skontrolowane spółki wodne, było m.in.: 
− zaniechanie rozpoznania stanu urządzeń 

podstawowych (omówiono szczegółowo 
w pkt. 3.2.1 Informacji), 

− niedostosowanie wysokości składki 
członkowskiej do rzeczywistych potrzeb,  

− ograniczenie zakresu świadczeń 
rzeczowych członków na rzecz spółki 
(jedynie w spółce w Dąbrowie 
członkowie wykonywali samodzielnie 
prace związane z utrzymaniem urządzeń 
rowów melioracyjnych, którymi objęto 
w poszczególnych latach od 3,6 do 
8 km), 

− zaniechanie planowania działań spółki 
(brak uchwalania przez Walne 
Zgromadzenia spółek w Dąbrowie 
i  Bierawie planów pracy na lata 2008-
2010, które z uwagi na brak rozpoznania 
stanu utrzymania urządzeń, 
a w konsekwencji równieŜ i potrzeb, 
ograniczały się do realizacji zadań 
wskazywanych doraźnie m.in. przez 
członków tych spółek). 

 
Nieznaczny był natomiast wpływ 
ściągalności składek (tj. stanowiącej 
odsetek naleŜności uzyskanych w stosunku 
do naliczonych), gdyŜ tylko w przypadku 
jednej spółki i w jednym roku (spółka 
w Bierawie w 2010 r.) wpłacone kwoty 
stanowiły 66,2 %  przypisanych z tego tytułu 
naleŜności, a w pozostałych przypadkach 
od 83 % -100 %. 
Ograniczony (maksymalnie do 19,4 % 
długości ewidencyjnej rowów) zakres 
rzeczowy działań podejmowanych przez 
spółki w ramach obowiązku utrzymania 
urządzeń szczegółowych wskazuje, 
iŜ ustalana wysokość składek 
członkowskich była niewystarczająca, 

a spółki nie dostosowały zaplanowanych 
dochodów z  tego tytułu do rzeczywistych 
potrzeb utrzymania urządzeń w danym roku. 
Główną przyczyną powyŜszego, 
wskazywaną przez zarządy spółek, był brak 
zgody członków spółek na wzrost obciąŜeń 
finansowych. 
Wysokość składek członkowskich, 
w objętych kontrolą spółkach kształtowała 
się na poziomie  od 9 zł/ha do 15 zł/ha 
fizycznej powierzchni gruntów.  
 
I tak, w  poszczególnych latach i spółkach 
składki te wynosiły (w zł za kaŜdy ha):  
 

Rok Siedziba 
spółki  2008 2009 2010 2011 

Dobrzeń 
Wielki 

14,00 14,00 14,00 15,00 

Dąbrowa   9,00   9,00 10,00 12,00 
Reńska 
Wieś 

13,50 14,50 15,00 15,00 

Bierawa 10,00 10,00 10,00 10,00 

 

W ocenie NIK, uwzględniając 
dotychczasowy udział urządzeń 
szczegółowych objętych utrzymaniem przez 
skontrolowane spółki wodne, jak równieŜ 
zalecenia wynikające z dobrych praktyk, 
wysokość składek członkowskiej powinna 
stanowić pięciokrotność dotychczas 
obowiązujących składek22. 
 

Starostowie skontrolowanych powiatów, nie 
zapewnili skutecznego nadzoru i kontroli nad 
funkcjonowaniem spółek wodnych23, 

                                            
22 Wysokość obowiązujących składek członkowskich 
pozwalała na objęcie utrzymaniem maksymalnie do 
19,4% urządzeń szczegółowych  
23 Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1592 ze zm.), zarząd powiatu opolskiego 
zawarł porozumienie w sprawie powierzenia 
wykonywania niektórych zadań z zakresu nadzoru 
nad melioracjami szczegółowymi i spółkami wodnymi 
z sześcioma spośród trzynastu gmin z powiatu 
opolskiego (Ozimek, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, 
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pomimo obowiązku wynikającego z art.  178 
Prawa wodnego. 
Przedkładane starostom przez spółki wodne 
informacje24 o planowanych, jak 
i zrealizowanych w  poszczególnych latach 
robotach związanych z utrzymaniem 
urządzeń szczegółowych, wskazywały 
na ich nieprawidłowe utrzymanie. 
Posiadane w tym zakresie informacje nie 
skutkowały jednakŜe skorzystaniem przez 
starostów z uprawnienia wynikającego 
z  art. 170 ust. 3 ustawy Prawo wodne, tj. 
wystąpienia do organów spółek 
o  podwyŜszenie wysokości składek 
i  innych świadczeń. UmoŜliwiłoby 
to wykonanie w  danym roku przez spółki 
zadań, które niezbędne są do właściwego 
utrzymania urządzeń szczegółowych, 
i obejmujących zabiegi wynikające 
z dobrych praktyk. 
Działania w tym zakresie ograniczyły się 
jedynie do skierowania przez Starostę 
Opolskiego oraz Kędzierzyńsko-
Kozielskiego swoich przedstawicieli do 
udziału w   walnych zgromadzeniach spółek, 
którzy nieskutecznie wskazywali na 
konieczność dostosowania wysokości 
składek do faktycznych potrzeb.  
Brak zdecydowanych działań, wg 
wyjaśnienia Starosty Opolskiego, wynikał 
z obawy przed występowaniem członków ze 
spółek wodnych lub zaniechaniem 
dokonywania wpłat składek członkowskich.  
Starostowie nie korzystali teŜ z uprawnienia 
do kontroli działalności spółek, które 
umoŜliwia, w przypadku stwierdzenia, Ŝe 
działalność spółki narusza prawo lub statut, 
podjęcie decyzji o rozwiązaniu spółki (art. 

                                                                        
Niemodlin, Prószków i Turawa). Bezpośrednim 
nadzorem Starosty objęte były cztery spółki 
(w Dąbrowie, Łubnianach, Graczach i Popielowie)  
24 Sprawozdania RRW-10, uchwały walnych 
zgromadzeń dot. planów pracy, wysokości składek 
członkowskich, roczne sprawozdania  

181 ust. 2 pkt 1 tej ustawy), a w przypadku 
stwierdzenia powtarzającego się naruszenia 
prawa lub statutu przez zarząd, równieŜ 
i rozwiązania zarządu spółki (art. 180 
ust. 1 Prawa wodnego).  
Zaniechanie to pracownicy Starostwa 
Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu wyjaśnili 
brakiem potrzeby podjęcia takich działań, 
gdyŜ informacje o spółkach posiadali 
z dokumentów przez nie przedkładanych. 
Okoliczność ta jednak, nie tylko nie 
usprawiedliwia stwierdzonych zaniechań, ale 
teŜ z uwagi na potwierdzenie w tych 
dokumentach braku objęcia przez spółki 
naleŜytym utrzymaniem urządzeń 
szczegółowych, powinna stanowić podstawę 
do wzmoŜenia nadzoru w tym zakresie. 
Starostowie nie dopełnili równieŜ 
wynikającego z art. 179 ust. 2 Prawa 
wodnego obowiązku stwierdzenia 
niewaŜności uchwał walnych zgromadzeń 
spółek, które były sprzeczne z prawem lub 
statutem. Jak ustalono, walne zgromadzenia 
spółek funkcjonujących na obszarze 
skontrolowanych powiatów25 w uchwałach 
nieprawidłowo ustalały wysokość rocznej 
składki członkowskiej. Odnoszono ją 
wyłącznie do powierzchni fizycznej 
(wyraŜonej w ha) uŜytków rolnych, co było 
niezgodne z art. 170 ust. 2 Prawa wodnego, 
w myśl którego, wysokość składek i innych 
świadczeń na rzecz spółki wodnej powinna 
być proporcjonalna do korzyści 
odnoszonych przez członków spółki 
w związku z jej działalnością. Tym samym 
składka ta nie powinna być odnoszona 
wyłącznie do ogólnej powierzchni gruntów 
naleŜących do poszczególnych członków 

                                            
25 Powiat Opolski: GSW Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, 
Komprachcice, Łubniany, Niemodlin (do roku 2010), 
Ozimek, Popielów, Prószków, Turawa. Powiat 
Kędzierzyńsko-Kozielski: GSW Bierawa, Cisek, 
Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś 
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spółki, bez uwzględnienia wpływu urządzeń 
szczegółowych na te grunty. 
Stan ten spowodowany był zaniechaniem 
dokonywania przez pracowników 
skontrolowanych starostw rzetelnej analizy 
przedkładanych uchwał podejmowanych 
przez walne zgromadzenia spółek, które jak 
ustalono, zaniechały pozyskania danych 
pozwalających na identyfikację gruntów 
odnoszących korzyści z urządzeń 
melioracyjnych. 
 
Ponadto, starostowie nie podejmowali 
działań nadzorczych w stosunku 
do zarządów spółek, które nie wykonywały 
obowiązku wynikającego z art. 179 ust. 1 
Prawa wodnego, tj. nie przedkładały uchwał 
organów spółki, lub przedkładały 
je z naruszeniem 7-dniowego terminu. I tak 
przykładowo, zarząd spółki w Dąbrowie nie 
przedłoŜył Staroście Opolskiemu sześciu 
z 17 uchwał walnego zgromadzenia, a 
zarząd spółki w Bierawie, trzy z czterech 
uchwał walnego zgromadzenia przedłoŜył 
z opóźnieniem od 7 do 24 dni.  
 
W odniesieniu do urządzeń szczegółowych 
nieobjętych działalnością spółek wodnych 
starostowie nie podejmowali działań 
mających na celu zapewnienie 
prawidłowego ich utrzymania. Pomimo 
posiadania informacji wskazujących na 
nieprawidłowe utrzymanie takich urządzeń, 
które zawarte były w otrzymywanej 
korespondencji (m.in. w skargach) 
zaniechano weryfikacji ich stanu 
faktycznego, a w uzasadnionych 
przypadkach ustalenia na podstawie art. 77 
ust. 2 Prawa wodnego, w drodze decyzji, 
szczegółowego zakresu i terminu 
wykonania przez zobowiązanych właścicieli 
gruntów obowiązku utrzymania urządzeń.  

Kontrola wykazała natomiast, Ŝe na terenie 
powiatu opolskiego utrzymaniem objęto 
rowy melioracyjne na odcinkach o długości 
zaledwie 0,8 km w 2008 r. (0,4 % długości 
ewidencyjnej rowów nieobjętych 
działalnością spółek wodnych) 5,2  km 
(2,3 %) w 2009 r. i 22,3 km (3,8 %) w 2010 r. 
Na terenie powiatu kędzierzyńsko- 
kozielskiego nie podjęto natomiast Ŝadnych 
działań26. 
Brak egzekwowania przez Starostę 
Opolskiego realizacji ww. obowiązków 
wyjaśniono duŜą ilością urządzeń 
znajdujących się na terenie powiatu (w tym 
m.in. 593,5 km rowów melioracyjnych), jak 
równieŜ znaczną liczebnością grupy 
podmiotów zobowiązanych do ich 
utrzymania, co wynikało z rozdrobnienia 
gruntów rolnych. Zaniechanie Starosty 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego wynikało 
natomiast z błędnej interpretacji przepisów 
Prawa wodnego i Prawa budowlanego.  
  
Skutki i zagroŜenia 

W celu zapewnienia prawidłowego 
utrzymania urządzeń szczegółowych, poza 
naprawą stwierdzonych uszkodzeń, 
niezbędne jest objęcie tych urządzeń 
bieŜącymi zabiegami konserwacyjnymi. 
Zabiegi te, wg zaleceń WZMiUW, powinny 
obejmować corocznie w szczególności: 
− dwukrotne koszenie skarp rowów 

melioracyjnych oraz oczyszczenie, 
w razie potrzeby, dna tych rowów, 
(co słuŜy zachowaniu parametrów tego 
urządzenia, zapewnia swobodny 
przepływ wody i  ogranicza wzrost 
zanieczyszczeń i zamulenia), 

                                            
26 Na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego 
działalnością spółek wodnych nie były objęte jedynie 
grunty w granicach administracyjnych miasta 
Kędzierzyn-Koźle 
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− dwukrotny przegląd i odmulanie 
studzienek drenarskich (w celu 
zapewnienia droŜności sieci 
i przeciwdziałania powstawania 
wymoklisk), 

− gruntowne odmulanie 30 % rowów 
melioracyjnych. 

 
Ponadto niezbędne jest coroczne 
oczyszczanie wylotów i studzienek 
drenarskich, a takŜe uzupełnianie części 
budowli występujących przy rowach 
melioracyjnych (zastawki, przepusty)27.  
Brak naleŜytego utrzymania wód oraz 
urządzeń podstawowych ma negatywny 
wpływ na regulację stosunków wodnych na 
potrzeby rolnictwa, nie zapewniając tym 
samym polepszenia zdolności produkcyjnej 
gleby i ułatwienia jej uprawy. Dopuszczenie 
do zarośnięcia wałów przeciwpowodziowych 
wysoką roślinnością, w tym krzakami 
i drzewami, powoduje ograniczenie 
przekroju przepływu wody, naruszenie 
spoistości wałów, przesiąkanie i ich 
rozmywanie, a w przypadku wystąpienia 
wysokich stanów wód - tworzenie 
zawirowań prowadzących do zniszczenia 
tych urządzeń. W konsekwencji zadanie 
ochrony uŜytków rolnych przed powodziami 
nie jest realizowane, co stwarza potencjalne 
zagroŜenie nie tylko powstania szkód 
w mieniu, ale i dla bezpieczeństwa ludzi.  
Ponadto brak bieŜącej konserwacji 
urządzeń podstawowych, stanowiącej 
element ich prawidłowego utrzymania, 
powoduje nadmierne ubytki ich wartości 
(dekapitalizacja), skutkujące koniecznością 
poniesienia znacznych nakładów na 
ponowne przywrócenie ich do pełnej 
sprawności lub zastąpienie nowymi.  

                                            
27 Wymagane zabiegi konserwacyjne dotyczące 
utrzymania urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych, WZMiUW Opole 

NienaleŜyte utrzymanie wód i urządzeń 
podstawowych ogranicza teŜ spełnianie 
funkcji przez urządzenia szczegółowe, dla 
których skutecznego działania niezbędnym 
jest zapewnienie niezakłóconego odpływu 
wody. 
 
Ilustracja nr 8 

Ciek naturalny Swornica – km 3+472  

 

 
 

Ilustracja nr 9 

Ciek naturalny – Boguszanka km 0+100 

 

 
 
Niedostosowanie wysokości składki 
członkowskiej do potrzeb związanych 
z utrzymaniem urządzeń szczegółowych, co 
uniemoŜliwiało przeprowadzanie bieŜących 
konserwacji oraz niezbędnych remontów, jak 
równieŜ zaniechanie podejmowania 
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niezbędnych działań przez 
zainteresowanych właścicieli gruntów, 
skutkowało złym stanem urządzeń. 
Prowadziło to, tym samym, do destabilizacji 
warunków wilgotnościowych gruntów, braku 
moŜliwości odpływu wód opadowych oraz 
podtapiania upraw i posesji. Urządzenia 
te nie zapewniały równieŜ naleŜytej ochrony 
przed powodzią. 
Ustalanie przez walne zgromadzenia 
składek członkowskich w odniesieniu 
do fizycznej powierzchni gruntów, a nie 
do powierzchni gruntów odnoszących 
korzyści z urządzeń szczegółowych, 
stanowiło naruszenie art. 166 ust. 1 pkt 3 
w zw. z art. 170 ust. 2 ustawy Prawo wodne. 
Skutkowało to nieuzasadnionym 
ponoszeniem kosztów ich utrzymania przez 
niektórych członków spółek wodnych. 
Kontrola wykazała teŜ, Ŝe mechanizmy 
ograniczające ryzyko nienaleŜytego 
utrzymania urządzeń szczegółowych, 
a takŜe nielegalnego działania organów 
spółek były nieskuteczne, z uwagi 
zaniechania przez starostów realizacji 
obowiązków wynikających z Prawa 
wodnego.  
 
 
Wnioski i stan ich realizacji 

W wystąpieniu pokontrolnym przekazanym 
Dyrektorowi WZMiUW zawarto wniosek 
dotyczący podjęcia działań w celu 
zapewnienia prawidłowego utrzymania wód 
i urządzeń wodnych, natomiast 
w wystąpieniu do Marszałka Województwa  
o zwiększenie nadzoru nad WZMiUW w ww. 
zakresie. 

W wystąpieniach pokontrolnych 
adresowanych do starostów zawarto 
wnioski dotyczące: 

− zapewnienia rzetelnego nadzoru 
i kontroli nad działalnością spółek 
wodnych,  

− wykorzystywania uprawnień nadanych 
przepisami art. 77 ustawy Prawo wodne,  

− zapewnienia rzetelnej weryfikacji 
zgodności z prawem oraz statutem 
uchwał podejmowanych przez organy 
spółek wodnych. 

Wnioski skierowane do przewodniczących 
zarządów spółek wodnych dotyczyły: 
− podjęcia działań na rzecz prawidłowego 

utrzymania urządzeń szczegółowych, 
w tym rozpoznania potrzeb oraz 
zapewnienia środków na ich pokrycie,  

− zapewnienia zgodności uchwał walnych 
zgromadzeń dotyczących wysokości 
składki członkowskiej z art. 170 ust. 2 
Prawa wodnego. 

 
Marszałek Województwa Opolskiego podjął 
działania w celu zwiększenia nadzoru nad 
realizacją zadań przez WZMiUW, a takŜe 
zobowiązał się do analizy obecnego 
systemu nadzoru nad tą jednostką. 
Z informacji przedstawionej przez Dyrektora 
WZMiUW wynika natomiast, 
Ŝe ograniczeniem zakresu podejmowanych 
działań, jest wysokość pozostających 
do dyspozycji na ten cel środków. 
Podejmowane w tym zakresie działania 
polegają na utrzymaniu wód i urządzeń 
w takim stanie, aby zapewnić 
zabezpieczenie przed skutkami powodzi 
i minimalizować straty. 
Starosta Opolski oraz Starosta 
Kędzierzyńsko-Kozielski zobowiązali się 
do podjęcia działań w celu realizacji 
wszystkich wniosków zawartych 
w  wystąpieniach pokontrolnych.  
Z informacji przedstawionych przez 
przewodniczących zarządów spółek 
wodnych w Reńskiej Wsi oraz w Dąbrowie, 
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a takŜe zastępcę przewodniczącego 
zarządu spółki wodnej w Dobrzeniu Wielkim 
wynika, Ŝe spółkom znane są potrzeby 
w zakresie niezbędnych prac 
melioracyjnych. Osoby te zadeklarowały 
podjęcie działań mających na celu 
podwyŜszenie przez walne zgromadzenia 
składek członkowskich, do poziomu 
umoŜliwiającego zaspokojenie potrzeb. 
Skuteczność tych działań, na co 
wskazywano, uzaleŜniona jest od decyzji 
członków spółek.  
Wniosek dotyczący zapewnienia zgodności 
uchwał walnego zgromadzenia 
do wymogów art. 170 ust. 2 Prawa wodnego 
nie został dotychczas zrealizowany, gdyŜ 
jest to uzaleŜnione od uzyskania od 
WZMiUW niezbędnych danych 
o powierzchni gruntów zmeliorowanych 
naleŜących do poszczególnych członków  
spółek. 
Do dnia sporządzenia niniejszej Informacji 
przewodniczący zarządu spółki wodnej 
w Bierawie nie poinformował o wykonaniu 
wniosków zawartych w wystąpieniu 
pokontrolnym. 
 
 

3.2.3 Wykorzystanie środków finansowych 
na utrzymanie urządzeń melioracyjnych 

Zakres badań kontrolnych 

Kontrolą objęto w szczególności: 
− wykorzystanie środków na utrzymanie 

wód i urządzeń podstawowych,  
− udzielanie zamówień publicznych przez 

WZMiUW,  
− prawidłowość sporządzania przez spółki 

wodne wniosków o dotacje podmiotowe 
przeznaczone na dofinansowanie 
bieŜącej działalności spółek w zakresie 
utrzymania urządzeń szczegółowych, 

− wykorzystanie przez spółki wodne 
środków pochodzących z ww. dotacji.  

 

Ustalenia 

W okresie objętym kontrolą WZMiUW 
wydatkował na bieŜące utrzymanie wód 
i urządzeń podstawowych ogółem 15 706,9 
tys. zł, z tego: 5 872 tys. zł w 2008 r., 
5 294 tys. zł w 2009 r., 3 795 tys. zł 
w 2010 r. oraz 745,9 tys. zł w pierwszej 
połowie 2011 r.28  

Kontrolą objęto próbę wydatków w kwocie 
806,9 tys. zł, które zostały poniesione na 
realizację umów zawartych z wykonawcami 
wyłonionymi w sześciu postępowaniach 
o udzielenie zamówień publicznych 
przeprowadzonych na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych29.  

Ponadto zbadano realizację 15 zamówień 
udzielonych bez stosowania przepisów tej 
ustawy30 na kwotę 261,4 tys. (z tego 83,8 
tys. zł w 2008 r., 95,06 tys. zł w 2009 r. 
i 82,5 tys. zł w 2010 r.), których przedmiotem 
była obsługa stacji pomp w śelaznej, 
Dobrzeniu Małym, Starym Paczkowie, 
Błotach i Prędocinie31. Zamówienia te 
udzielano na podstawie umów zawieranych 
corocznie, odrębnie dla kaŜdej stacji pomp. 

                                            
28 Jak wskazano w pkt. 3.2.2 Informacji, środki 
przekazane z budŜetu państwa w latach 2008-2010 
zostały wykorzystane w 100%. W 2011 r. (do 30 
czerwca 2011 r.) WZMiUW wydatkował 6,3 % 
zaplanowanych środków 
29 Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm., dalej 
zwana Pzp 
30 Których wartość nie przekraczała wyraŜonej 
w złotych równowartości?14.000 Euro (art. 4 pkt 8 
ustawy Pzp) 
31 M.in. na utrzymywaniu w ciągłej gotowości 
do pracy urządzeń przepompowni oraz ich 
eksploatacji zgodnie z instrukcją, dokumentacją 
techniczno–ruchową i przepisami BHP, dozorze 
i utrzymaniu porządku, wykonywaniu drobnych prac 
konserwacyjnych 
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Przedmiot tych umów, jak równieŜ okres, na 
który zlecono realizację tych usług był 
toŜsamy. WZMiUW nie podjął jednak 
działań mających na celu rzetelną 
weryfikację moŜliwości wykonania tych 
zamówień przez jednego wykonawcę, 
a w konsekwencji objęcia tych usług jednym 
zamówieniem. Nie dopełniono tym samym 
obowiązku przeprowadzenia rozeznania 
rynku, o którym mowa była w § 6 pkt 5 
Instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu 
dokumentów finansowo-księgowych 
WZMiUW z dnia 15 stycznia 2007 r. 
W konsekwencji nie dochowano równieŜ 
wynikającej z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych32 zasady dokonywania 
wydatków publicznych w sposób oszczędny, 
tj. zapewniający uzyskiwanie najlepszych 
efektów z danych nakładów. 
 
Jako przyczynę powyŜszego, pracownicy 
WZMiUW wskazywali m.in. konieczność 
natychmiastowej interwencji obsługi 
pompowni w przypadku wystąpienia obfitych 
opadów, co wymagało posiadania przez 
wykonawcę bazy lub punktu świadczącego 
usługę w pobliŜu obsługiwanego obiektu. 
Zdaniem NIK wskazane w wyjaśnieniu 
okoliczności nawet, jeŜeli mają istotne 
znaczenie dla prawidłowej realizacji ww. 
zadań, nie mogą stanowić podstawy 
do odstąpienia od stosowania określonych 
w WZMiUW procedur związanych 
z udzielaniem zamówień. 
 
Poza środkami z budŜetu państwa 
przeznaczonymi na utrzymanie wód 
i urządzeń podstawowych, w latach 2008-
2010 Wojewoda Opolski udzielił spółkom 
wodnym dotacji podmiotowych w łącznej 

                                            
32 Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. 

kwocie 174 tys. zł, z tego 61 tys. zł w 2008 r. 
dla 21 spółek, 50 tys. zł w 2009 r. dla 
21 spółek i 63 tys. zł dla 8 spółek w 2010 r. 
Objęte kontrolą spółki otrzymały dotacje 
w łącznej kwocie 36 309,95 zł, z tego 3 272 
zł uzyskała spółka w Dobrzeniu Wielkim, 
10 813,95 zł – spółka w Dąbrowie, 14 003 zł 
– spółka w  Reńskiej Wsi i 8 221 zł – spółka 
w  Bierawie. 

Spółki wykorzystały otrzymane środki 
zgodnie z przeznaczeniem i na cele 
wykazane w umowach dotacji, za wyjątkiem 
części dotacji otrzymanej w 2010 r. przez 
spółkę w Dąbrowie. Spółka ta z dotacji 
w kwocie 7 733,95 zł wykorzystała 
niezgodnie z przeznaczeniem 2 533,95 zł, 
finansując koszty utrzymania rowu 
melioracyjnego niewskazanego w złoŜonym 
Wojewodzie Opolskiemu wniosku oraz 
w umowie dotacji. 

Środki dotacji otrzymane przez 
skontrolowane spółki umoŜliwiły objęcie 
utrzymaniem łącznie 5 546 m rowów 
i 340 m rurociągów drenarskich, z tego:  
− 1150 m rowów objętych działalnością 

spółki w Dobrzeniu Wielkim, 
− 2 580 m rowów objętych działalnością 

spółki w Reńskiej Wsi, 
− 1 476 m rowów objętych działalnością 

spółki w Dąbrowie, 
− 340 m rowów i 340 m rurociągów 

drenarskich objętych działalnością spółki 
w Bierawie. 

Prawidłowość wykonania ww. robót 
kaŜdorazowo potwierdzał upowaŜniony 
przedstawiciel WZMiUW. 

Kontrola wykazała ponadto, Ŝe spółki wodne 
we wnioskach o dotację zamieszczały 
nieprawdziwe dane dotyczące składek 
członkowskich. Przyczyną powyŜszego był 
zamiar wykazania spełnienia wymagań 
niezbędnych do uzyskania dotacji, 
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określonych corocznie przez Wojewodę 
Opolskiego w Zasadach udzielania dotacji. 
Wymogi te uzaleŜniały uzyskanie dotacji 
m.in. od wysokości składki członkowskiej 
określonej przez walne zgromadzenie, 
naliczonej od 1 ha gruntu zmeliorowanego, 
która powinna być nie mniejsza niŜ cena 
0,4 q Ŝyta w danym roku33. 
Spółki we wnioskach wykazywały, 
Ŝe obowiązująca składka członkowska 
odnoszona była do powierzchni (1 ha) 
obszaru zmeliorowanego, a nie do 
powierzchni fizycznej (1 ha) gruntów, 
zgodnie z uchwałami walnych zgromadzeń. 
I tak: 
− we wnioskach spółki w Dobrzeniu 

Wielkim o przyznanie dotacji w latach 
2008-2009 wykazano, Ŝe składka 
członkowska wynosiła 29,30 zł 
w 2008  r. i 30,10 zł w 2009 r., 
w sytuacji, gdy uchwalona w tych latach 
składka wynosiła 14 zł, 

− we wnioskach spółki w Dąbrowie 
wykazano, Ŝe składki wynosiły: 30,80 zł 
w 2008 r. i 32,20 zł w 2010 r., podczas 
gdy w tych latach obowiązująca składka 
wynosiła odpowiednio: 9,00 zł i 10,00 zł, 

− we wnioskach spółki w Reńskiej Wsi 
wykazano, Ŝe składki wynosiły: 35,28 zł 
w 2008 r. i 39,19 zł w 2009 r., podczas 
gdy uchwalona składka wynosiła w tych 
latach odpowiednio: 13,50 zł i 14,50 zł, 

− we wnioskach spółki w Bierawie 
sporządzonych w latach 2008-2010 
wykazano składkę w wysokości 28,20 zł, 
podczas gdy faktyczna wysokość składki 
wynosiła 10,00 zł.  

 
Dane o składkach przedstawiane przez 
zarządy spółek we wnioskach o dotacje, 

                                            
33 Cena ta corocznie podawana jest w komunikatach 
Prezesa GUS, ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczpospolitej Polskiej “Monitor Polski” 

wynikały z  przeliczenia wysokości kwot 
planowanych dochodów spółek z tytułu 
składki członkowskiej (określanej 
w odniesieniu do fizycznej powierzchni 
gruntów), przez łączną powierzchnię 
zmeliorowanych gruntów.  
Pomimo tego, Ŝe w latach 2009-2010 
Zasady udzielania dotacji przewidywały 
weryfikację i potwierdzanie przez starostów 
prawdziwości danych zawartych 
we wnioskach spółek, obowiązek ten nie był 
realizowany rzetelnie. Dane zawarte 
w  przekazywanych do starostw uchwałach 
walnych zgromadzeń i sprawozdaniach 
z  działalności spółek, wprost wykazywały 
odmienny niŜ podawany we wnioskach 
sposób ustalania składki członkowskiej i jej 
wysokość. UmoŜliwiało to pracownikom 
starostw zakwestionowanie wykazywanych 
przez spółki danych, którzy jednak opisane 
powyŜej przeliczania wysokości składki, 
uznawali za dopuszczalne. 
Stwierdzono ponadto, Ŝe we wnioskach 
spółki w Dąbrowie podano, iŜ ściągalność 
składek członkowskich kształtowała się na 
poziomie 83 % w 2007 r. i 90,2 % w 2009 r., 
podczas gdy prowadzona dokumentacja nie 
umoŜliwiała uzyskania danych w tym 
zakresie. RównieŜ w tym przypadku 
spowodowane to było zamiarem wykazania, 
iŜ spółka wypełnia warunek określony 
w Zasadach udzielania dotacji, zgodnie 
z którym wymagany poziom ściągalności 
składek w roku poprzedzającym złoŜenie 
wniosku nie mógł być niŜszy niŜ 80 %.  
 
Skutki i zagroŜenia 

Brak rozpoznania rynku, w tym moŜliwości 
objęcia jednym przedmiotem zamówienia 
obsługi stacji pomp, za których utrzymanie 
odpowiadał WZMiUW skutkuje tym, 
Ŝe warunki realizacji tych zadań nie są 
weryfikowane aktualną sytuacją rynkową. 
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Brak jest zatem moŜliwości jednoznacznego 
stwierdzenia, Ŝe są one najkorzystniejsze 
z punktu widzenia zasad dokonywania 
wydatków publicznych, jak równieŜ 
zapewnienia prawidłowego utrzymania tych 
urządzeń. Jest to działaniem 
nieprawidłowym, które stanowi 
korupcjogenny mechanizm dowolności 
postępowania oraz braku wymaganej 
jawności działania.  
Rzetelne rozeznanie rynku umoŜliwia 
zapewnienie najkorzystniejszych warunków 
zawarcia umowy i zaspokojenia potrzeb 
w zakresie utrzymania urządzeń 
podstawowych, jak równieŜ moŜe prowadzić 
do uzyskania oszczędności przy 
wydatkowaniu ograniczonych środków, 
które mogą być przeznaczone na realizację 
innych niezbędnych zadań.  
Zamieszczenie we wnioskach spółek 
o  dotację danych, których nie były 
odzwierciedlone w uchwałach walnych 
zgromadzeń spółek dotyczących wysokości 
i  sposobu ustalania składki członkowskiej, 
a  takŜe nieprawdziwych danych o poziomie 
ściągalności tych składek, powinno stanowić 
podstawę do uznania, iŜ spółka nie spełnia 
warunków udzielenia dotacji. Uwzględniając 
natomiast fakt, Ŝe podawane przez spółki 
wartości składek członkowskich ustalane 
były w oparciu o faktycznie zaplanowane 
łączne wpływy z tego tytułu, 
nieprawidłowość ta nie skutkowała błędnym 

określeniem wysokość dotacji przyznanej 
przez Wojewodę Opolskiego, natomiast 
warunkowała jej otrzymanie. PowyŜsze 
wynika z przyjętej formuły matematycznej 
wyliczania wysokości przyznawanej dotacji, 
opierającej się na łącznej zaplanowanej 
kwocie wpływów składek członkowskich 
oraz wysokości środków będących 
w  budŜecie Wojewody. 
 
Wnioski i stan ich realizacji 

W wystąpieniu pokontrolnym przekazanym 
Dyrektorowi WZMiUW wnioskowano 
o  zapewnienie konkurencyjności przy 
udzielaniu zamówień publicznych. 
W wystąpieniach pokontrolnych 
przekazanych starostom zawarto wniosek 
dotyczący zapewnienia rzetelnego nadzoru 
nad działalnością spółek wodnych.  
Ponadto NIK przekazała Wojewodzie 
Opolskiemu dodatkowe wystąpienie 
pokontrolne, w którym zawarto oceny 
wynikające z ustaleń kontroli 
przeprowadzonych w spółkach wodnych, 
dotyczących zamieszczania we wnioskach 
o dotację nieprawdziwych danych. 
 
Z treści odpowiedzi udzielonych przez 
dyrektora WZMiUW oraz starostów wynika, 
Ŝe powyŜsze wnioski zostały przyjęte 
do realizacji.  

 

4. INFORMACJE DODATKOWE

4.1 Organizacja i metodyka kontroli 

Kontrolę zaplanowano i przeprowadzono 
w dziewięciu jednostkach, jako kontrolę 
wykonania zadań wraz z elementami 
kontroli prawidłowości, co miało umoŜliwić 
ocenę wywiązywania się przez organy 

administracji publicznej z zadań w  zakresie 
melioracji wodnych, w tym równieŜ 
i wydatkowania na ten cel środków. Doboru 
jednostek do kontroli dokonano, 
w przypadku organów administracji 
publicznej szczebla wojewódzkiego, 
w oparciu o przypisane im zadania 
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z zakresu melioracji wodnych, 
a w przypadku jednostek samorządu 
terytorialnego (powiatów), z uwzględnieniem 
ich wielkości, liczby urządzeń melioracji 
wodnych usytuowanych na ich terenie, 
a takŜe wysokości strat poniesionych 
w wyniku powodzi, która wystąpiła w 2010 r. 
(kontrolę przeprowadzono w starostwach 
dwóch największych powiatów połoŜonych 
w dorzeczu rzeki Odry, tj. opolskiego 
i kędzierzyńsko-kozielskiego). Ponadto 
kontrolą objęto cztery spółki wodne 
funkcjonujące na terenie, ww. powiatów, 
które w okresie objętym kontrolą 
wykorzystywały dotacje udzielone z budŜetu 
państwa, a takŜe obejmowały swoją 

działalnością najwięcej urządzeń melioracji 
szczegółowych i największy obszar 
zmeliorowany. 

Wykaz skontrolowanych jednostek oraz 
osób zajmujących kierownicze stanowiska 
stanowi załącznik nr 2 do Informacji. 

Doboru postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych skontrolowanych w WZMiUW 
dokonano metodami niestatystycznymi – wg 
osądu kontrolerów, natomiast urządzeń 
melioracyjnych objętych oględzinami - w ten 
sam sposób, jednakŜe z uwzględnieniem 
istotności ich wpływu na bezpieczeństwo 
przeciwpowodziowe. 

  

4.2 Przebieg kontroli 

Czynności we wszystkich dziewięciu 
jednostkach przeprowadziła Delegatura 
w Opolu. Kontrola rozpoczęta została w dniu 
12 lipca 2011 r., a protokół kontroli ostatniej 
kontrolowanej jednostki został wręczony 
w dniu 10 listopada 2011 r.  
W trakcie kontroli, w trybie art. 29 pkt 2 lit. f 
ustawy o NIK, zasięgano informacji 
w jednostkach niekontrolowanych. W toku 
kontroli w spółce wodnej w Dobrzeniu, 
Dyrektor Wydziału Infrastruktury 
i Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego 
przedstawił informacje dotyczące sposobu 
weryfikacji wniosków tej spółki o dotacje, 
a takŜe o planowanym przeprowadzeniu 
w tej spółce kontroli wykonania prac 
sfinansowanych ze środków dotacji. 
W związku z kontrolą w spółce wodnej 
w Dąbrowie Z-ca Dyrektora ds. Zasobów 
Wodnych Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
przedstawił informacje dotyczące tej spółki 
zawarte w katastrze wodnym. W trakcie 
kontroli w Starostwie Powiatowym w Opolu 

otrzymano od Wójtów gminy Tułowice 
i Chrząstowice informacje o spółkach 
wodnych działających na terenie tych gmin. 

Wszystkie protokoły zostały podpisane bez 
zastrzeŜeń. Oceny, uwagi i wnioski 
wynikające z dokonanych ustaleń zostały 
sformułowane w wystąpieniach 
pokontrolnych, do których kierownicy 
skontrolowanych jednostek nie wnieśli 
zastrzeŜeń. W wystąpieniach sformułowano 
łącznie 17 wniosków pokontrolnych. 
 
Zawiadomienia o nieprawidłowościach 
uzasadniających podejrzenie popełnienia 
czynów, za które ustawowo przewidziana 
jest odpowiedzialność 

Do dnia sporządzenia Informacji, NIK 
skierowała trzy zawiadomienia 
o  podejrzeniu popełnienia wykroczeń 
polegających na utrzymaniu urządzeń 
szczegółowych w nienaleŜytym stanie. 
 
Finansowe rezultaty kontroli 
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W wyniku kontroli ujawniono finansowe 
skutki nieprawidłowości łącznie na kwotę 
300,2 tys. zł (załącznik nr 4), z tego: 

- 2,53 tys. zł stanowiły kwoty 
wydatkowane z naruszeniem prawa 
[str. 28 Informacji], 

- 36,31 tys. zł - kwoty nienaleŜnie 
uzyskane [str. 28-29 Informacji], 

-  261,36 tys. zł - kwoty wydatkowane 
z naruszeniem zasad naleŜytego 
zarządzania finansami publicznymi 
[str. 27-28 Informacji]. 

. 
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ZAŁĄCZNIKI  

Załącznik 1. Wykaz najwaŜniejszych aktów prawnych 

 
1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz. 145) 

2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592 ze zm.) 

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, 
ze zm.) – uchylona z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem przepisów wskazanych 
w art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę 
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), które traciły moc 
w późniejszych terminach 

5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 
ze zm.) 

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 
ze zm.) 

7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz 
zmeliorowanych gruntów (Dz.U. z 2005 r. Nr 7, poz. 55) 

8. 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 (Dz.U. Nr 226, poz. 1652) 

9. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie 
określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich 
wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych 
w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki 
publicznej na rok 2008 (Dz.U. Nr 36, poz. 202), nieaktualne z dniem 5 czerwca 2009 r. 

10. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie 
określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu 
ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych 
w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki 
publicznej na rok 2009 (Dz.U. Nr 85, poz. 717 ze zm.), nieaktualne z dniem 1 lipca 
2010 r. 

11. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie 
określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu 
ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych 
w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki 
publicznej na rok 2010 (Dz.U. Nr 106, poz. 676 ze zm.), nieaktualne z dniem 6 maja 
2011 r. 
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Załącznik 2.  Wykaz skontrolowanych jednostek oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze 
w tych jednostkach 

 

Nazwa jednostki Imi ę i nazwisko Stanowisko 

Opolski Urząd Wojewódzki Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego 

Józef Sebesta Marszałek 
Województwa 

WZMiUW 

Tadeusz Cygan  
(do 26 października 2009 r.)  
Roman Kendzia  
(do 1 sierpnia 2010 r.) 
Zbigniew Bahryj   

Dyrektor 

Starostwo Powiatowe w Opolu Henryk Lakwa Starosta Opolski 

Starostwo Powiatowe 
w Kędzierzynie-Koźlu 

Józef Gisman 
(do 1 lipca 2011 r.) 
Artur Widłak 

Starosta  
Kędzierzyńsko-
Kozielski 

GSW w Bierawie Romuald Chromik Przewodniczący 
Zarządu 

GSW w Dąbrowie 
Ginter Kocot  
(do 14 marca 2011 r.)  
Krystian Skop  

Przewodniczący 
Zarządu 

GSW w Dobrzeniu Wielkim Jan Okos Przewodniczący 
Zarządu 

GSW w Reńskiej Wsi 
Rajmund Kolenda  
(do 28 lutego 2008 r.)  
Rudolf Stein  

Przewodniczący 
Zarządu 

Załącznik 3. Syntetyczne oceny poszczególnych jednostek objętych kontrolą   

 

Lp. Nazwa jednostki Ocena ogólna 

1. Opolski Urząd Wojewódzki  Pozytywna z uchybieniami 
2. Urząd Marszałkowski  

Województwa Opolskiego 
Pozytywna z nieprawidłowościami 

3. WZMiUW Pozytywna z nieprawidłowościami 
4. Starostwo Powiatowe  

w Opolu 
Pozytywna z nieprawidłowościami 

5. Starostwo Powiatowe 
w Kędzierzynie-Koźlu 

Pozytywna w zakresie rozpoznania stanu 
ewidencyjnego, negatywna w pozostałym 
zakresie objętym kontrolą 

6. 

GSW w Bierawie 

Pozytywna w zakresie wykorzystania dotacji 
podmiotowych, pozytywna 
z nieprawidłowościami w zakresie rozpoznania 
stanu urządzeń melioracyjnych, negatywna 
stanu utrzymania urządzeń i podawania 
nieprawdziwych danych we wnioskach o dotacje 



 

 35 

7. GSW w Dąbrowie Negatywna 
8. 

GSW w Dobrzeniu Wielkim  

Pozytywna w zakresie wykorzystania dotacji 
podmiotowych,  
pozytywna z nieprawidłowościami w zakresie 
rozpoznania stanu urządzeń melioracji 
szczegółowych,  
negatywna stanu utrzymania tych urządzeń 
i podawania nieprawdziwych danych we 
wnioskach o dotacje 

9 

GSW w Reńskiej Wsi 

Pozytywna w zakresie wykorzystania dotacji 
podmiotowych z budŜetu państwa,  
pozytywna z nieprawidłowościami w zakresie 
rozpoznania stanu urządzeń szczegółowych, 
negatywna stanu ich utrzymania i podawania 
nieprawdziwych danych we wnioskach o dotacje 

Załącznik 4. Zestawienie finansowych rezultatów kontroli  

Kwota wydatkowana z naruszeniem prawa: 

2,53 tys. zł     Kwota wydatkowana z otrzymanej dotacji podmiotowej, 
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem przez spółkę 
w Dąbrowie, tj. na konserwację rowu nieobjętego 
wnioskiem o dotacje 

Kwoty nienaleŜnie uzyskane: 

10,81 tys. zł  Kwota uzyskanych dotacji podmiotowych przez spółkę 
w Dąbrowie na podstawie wniosków zawierających 
nieprawdziwe dane 

3,27 tys. zł Kwota uzyskanych dotacji podmiotowych przez spółkę 
w Dobrzeniu Wielkim na podstawie wniosków 
zawierających nieprawdziwe dane 

14,00 tys. zł Kwota uzyskanych dotacji podmiotowych przez spółkę 
w Reńskiej Wsi na podstawie wniosków zawierających 
nieprawdziwe dane 

8,22 tys. zł Kwota uzyskanych dotacji podmiotowych przez spółkę 
w Bierawie na podstawie wniosków zawierających 
nieprawdziwe dane 

Kwoty wydatkowane z naruszeniem zasad naleŜytego zarządzania finansami publicznymi: 

261,36 tys. zł Łączna kwota wynagrodzenia wynikającego z umów 
na obsługę stacji pomp zawartych przez WZMiUW 
z naruszeniem aktów wewnętrznych (zlecenie obsługi stacji 
pomp bez uprzedniego rozpoznania rynku) 
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Załącznik 5. Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli  

 
1. Minister Środowiska 

2. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

3. Minister Administracji i Cyfryzacji 

4. Centralne Biuro Antykorupcyjne 

5. Wojewoda Opolski 

6. Marszałek Województwa Opolskiego 

7. Starostowie powiatów na terenie Województwa Opolskiego 
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ilustracja 2 Wał przeciwpowodziowy na rzece Odrze Otok-Narok km 167+000 – 170+000, 
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ilustracja 5     Dąbrowa rów nr F-15 o długości 800 m, 
 
ilustracja 6    Bierawa rów nr R-C o długości 1 400 m, 
 
ilustracja 7   Bierawa rów nr R-3 o długości 800 m, 
 
ilustracja 8 Ciek naturalny Swornica - km 3+472, 
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