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Wystąpienie pokontrolne 

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli1, NajwyŜsza 

Izba Kontroli Delegatura w Opolu przeprowadziła kontrolę w następujących Gminnych Spółkach Wodnych:  

w Dobrzeniu Wielkim, Bierawie, Dąbrowie oraz Reńskiej Wsi w zakresie realizacji w latach 2008-2011 

(I półrocze) zadań melioracji wodnych w dorzeczu Odry, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego. 

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokołach kontroli podpisanych odpowiednio 

w dniach 23, 24, 23 i 17 listopada 2011 r. NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje 

Panu Wojewodzie niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie oceniła zamieszczanie przez spółki wodne we wnioskach 

o dotację podmiotowe z budŜetu państwa nieprawdziwych danych. 

 

 

                                                           
1 Dz.U. z 2007 r. Nr 237, poz. 1701 ze zm., zwanej dalej ustawą o NIK 
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W okresie objętym kontrolą ww. spółki wodne otrzymały dotacje podmiotowe z budŜetu państwa na 

dofinansowanie ich działalności bieŜącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem urządzeń 

szczegółowych łącznej kwocie 36 309,95 zł, z tego 3 272 zł otrzymała spółka w Dobrzeniu Wielkim, 8 221 zł – 

spółka w  Bierawie,  10 813,95 zł – spółka w Dąbrowie i 14 003 zł – spółka w  Reńskiej Wsi. 

W toku kontroli ustalono, Ŝe spółki wykorzystały otrzymane środki zgodnie z przeznaczeniem i na cele 

wykazane we wnioskach o dotacje oraz 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 2 533,95 zł na sfinansowanie 

kosztów utrzymania rowu melioracyjnego, niewskazanego w złoŜonym Panu Wojewodzie wniosku, jak równieŜ 

w umowie dotacji.  

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, określonych corocznie w Zasadach i kryteriach udzielania dotacji podmiotowej 

z budŜetu państwa dla spółek wodnych. Spółki we wnioskach wykazywały, Ŝe obowiązująca składka członkowska 

odnoszona była do powierzchni (1 ha) obszaru zmeliorowanego, a nie do powierzchni fizycznej (1 ha) gruntów, 

co wynikało z uchwał 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, wynikały z  przeliczenia 

wysokości kwot planowanych dochodów spółek z tytułu składki członkowskiej (określanej w odniesieniu do 

fizycznej powierzchni gruntów), przez łączną powierzchnię zmeliorowanych gruntów.  

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.  

Pomimo tego, Ŝe w latach 2009-2010 Zasady i kryteria udzielania dotacji przewidywały weryfikację 

i potwierdzanie przez starostów prawdziwości danych zawartych we wnioskach spółek, ustalenia kontroli 

wskazują, Ŝe obowiązek ten nie był przez starostów (wójtów gmin) realizowany rzetelnie, co w konsekwencji 

skutkowało udzieleniem spółkom wodnym ww. dotacji z budŜetu państwa.  
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NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu, na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, oczekuje 

przedstawienia przez Pana Wojewodę, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, 

informacji o sposobie wykorzystania uwag. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego, przysługuje Panu Wojewodzie, prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Opolu 

umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu.  

 
 


