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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE  

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli1, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu przeprowadziła w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu2, kontrolę wykonywania przez 

Marszałka Województwa Opolskiego w okresie lat 2008-2011 (I półrocze) zadań określonych 

przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne3, w zakresie melioracji wodnych 

w dorzeczu rzeki Odry na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym  

w dniu 4 października 2011 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, 

przekazuje Panu Marszałkowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia wykonanie 

zadań w zakresie objętym kontrol ą. 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm., dalej: ustawa o NIK 
2 Dalej: Urząd 
3 Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm., dalej: Prawo wodne 
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PowyŜszą ocenę uzasadniają następujące ustalenia kontroli i wynikające z nich oceny cząstkowe: 

1. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 66/99 z dnia 11 maja 1999 r. nadał 

Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu4 statut, w którym 

określił zadania z zakresu gospodarki wodnej obejmujące m.in. koordynowanie, 

programowanie, planowanie i realizację zamierzeń w zakresie gospodarki wodnej, w tym 

melioracji oraz prowadzenia ewidencji, utrzymania i eksploatacji cieków wodnych i urządzeń 

melioracji podstawowych5, jak równieŜ prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji 

szczegółowych6, tj. zadania przypisane Marszałkowi województwa w art. 70 ust. 3 i 75 ust. 1 

Prawa wodnego. Nadzór nad działalnością WZMiUW w tym zakresie, powierzony został 

pracownikom Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi7.  

W okresie objętym kontrolą DRW przeprowadził w WZMiUW tylko jedną kontrolę, która 

dotyczyła zamówień publicznych. Innych czynności związanych z nadzorem nad WZMiUW 

nie dokumentowano. Dyrektor DWR wyjaśnił nadzór polegał na ciągłym monitorowaniu 

i kontroli prawidłowości wykorzystania środków finansowych WZMiUW, jak teŜ bieŜącej 

analizie dokumentacji przedstawianej przez tą jednostkę.  

Przeprowadzona przez NIK w WZMiUW kontrola m.in. realizacji przez tą jednostkę ww. 

zadań przypisanych Marszałkowi województwa, której wyniki przedstawione zostały 

w  protokole kontroli podpisanym w dniu 4 października 2011 r. wykazała, Ŝe ewidencja wód, 

urządzeń melioracji wodnych (szczegółowych i podstawowych) oraz zmeliorowanych 

gruntów, o której mowa w art. 70 ust 3 Prawa wodnego, prowadzona była przez WZMiUW 

w formie papierowej i elektronicznej. Ewidencję tą, stosownie do § 2 rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów8, prowadzono 

z wykorzystaniem m.in. ksiąŜki ewidencyjnej wód, urządzeń oraz zmeliorowanych gruntów; 

dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia zmian w stanie ewidencyjnym, wód, 

urządzeń oraz zmeliorowanych gruntów; wykazu obiektów wymagających odbudowy lub 

modernizacji. Kontrola przeprowadzona w WZMiUW ujawniła rozbieŜności pomiędzy 

danymi zawartymi w ewidencji prowadzonej w formie papierowej, a danymi 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, natomiast w ewidencji 

                                                 
4 Dalej: WZMiUW 
5 Dalej: u.m.p. 
6 Dalej: u.m.sz. 
7 Dalej: DRW 
8 Dz. U. z 2005 r. nr 7, poz. 55, dalej: rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji wód. 
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elektronicznej odpowiednio: 1 137,17 ha i  6 374,72 ha. W kolejnych latach w ewidencji 

prowadzonej w formie papierowej wykazano np. 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 wykazy obiektów 

wymagających odbudowy lub modernizacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 

rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji wód, prowadzone przez WZMiUW  

w ramach ww. ewidencji, były niekompletne. W latach 2009 i 2010 ujawniono takŜe 

rozbieŜności pomiędzy stanem ewidencyjnym w pozycji cieki naturalne w tym uregulowane, 

a sprawozdaniami, które wynosiły odpowiednio: 6,53 km i 6,22 km. 

Marszałek Województwa Opolskiego wyjaśnił, Ŝe posiadał wiedzę o problemach dotyczących 

ww. ewidencji.  

Stwierdzono, Ŝe do czasu zakończenia kontroli NIK, w ramach sprawowanego nadzoru, 

Marszałek co prawda nie wyjaśnił przyczyn rozbieŜności tych danych, ale jednocześnie 

zadeklarował przeprowadzenie kontroli w tym zakresie w  2012 r.  

2. Zarząd Województwa Opolskiego w celu realizacji zadań utrzymania cieków wodnych 

i u.m.p. przyjął następujące programy:  

− „Program budowy zbiorników małej retencji w województwie opolskim” (uchwała nr 

1222/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r.), 

− „Program inwestycyjny w zakresie melioracji podstawowych i szczegółowych ze 

środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie 125 

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem 

rolnictwa. Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” (uchwała nr 

2367/2008 z dnia 16 września 2008 r.), 

− „Program inwestycyjny zadań Programu dla Odry 2006 planowanych do realizacji 

przez WZMiUW w Opolu w latach 2009-2016” (uchwała nr 2823/2009 z dnia 20 

stycznia 2009 r.). 

Programy te były spójne ze Strategią Gospodarki Wodnej9, Programem dla Odry 200610, 

Strategią rozwoju województwa opolskiego na lata 2000-2015 oraz z Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.  

Przeprowadzona przez NIK kontrola WZMiUW wykazała, Ŝe spośród 13 zadań ujętych 

w  Programie inwestycyjnym w zakresie melioracji podstawowych i szczegółowych (…) wg 

                                                 
9 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r., 
10 Ustawa z dnia z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006" 

(Dz. U. Nr 98, poz. 1067 ze zm.) 
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stanu na 30 czerwca 2011 r. Ŝadne zadanie nie zostało zrealizowane w terminie, a z przyjętych 

w Programie budowy zbiorników małej retencji w województwie opolskim do budowy 64 

zbiorników małej retencji, z których pięć uznano za najpilniejsze, do czasu zakończenia 

kontroli Ŝaden nie został zbudowany. Z wyjaśnień dyrektora WZMiUW, jak równieŜ 

Marszałka Województwa Opolskiego wynika, Ŝe niedotrzymanie terminów przewidzianych 

w  ww. programach było spowodowane m.in. brakiem opracowania dokumentacji 

projektowych i  brakiem środków finansowych.  

3.  W latach 2008-2011 (I półrocze) WZMiUW w związku z koniecznością realizacji zadań 

wynikających z wykonywania przez Marszałka województwa praw właścicielskich 

w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa istotnych dla 

regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zgłaszał Marszałkowi Województwa 

Opolskiego potrzeby finansowe w łącznej wysokości 252 188,1 tys. zł (w 2008 r. 

w wysokości 57 073 tys. zł, w 2009 r. 58 032 tys. zł, w 2010 r. 56 400 tys. zł, a w 2011 r.).  

Z ustaleń kontroli przeprowadzonej w tej jednostce wynika, Ŝe zgłaszane przez WZMiUW 

potrzeby w zakresie utrzymania wód i u.m.p. określane były szacunkowo w oparciu o wyniki 

okresowych kontroli obiektów budowlanych oraz o wiedzę dotyczącą cieków i ww. urządzeń 

uzyskaną przez pracowników w trakcie kontroli i nadzorowania robót wykonywanych  

w ciągu danego rok. W ocenie NIK, taki sposób ustalania wymiaru finansowego potrzeb, 

w oparciu o niepełne i częściowo doraźnie pozyskane dane, nie zapewnia rzetelnego 

odzwierciedlenia potrzeb finansowych w tym zakresie.  

Marszałek Województwa Opolskiego wyjaśnił m.in., Ŝe ustalane przez WZMiUW w ww. 

trybie i przedstawiane do Urzędu potrzeby, były uznawane za rzeczywiste, jednakŜe 

odbiegające od faktycznych moŜliwości finansowych. 

W okresie objętym kontrolą WZMiUW łącznie wydatkował na bieŜące utrzymanie wód 

i u.m.p. (dalej: konserwacje) oraz na budowę nowych i modernizację istniejących urządzeń 

wodnych (dalej: inwestycje) ogółem kwotę 87 124,64 tys. zł (19 280,3 tys. zł w 2008 r.; 

19 871,6 tys. zł w 2009 r.; 38 794,3 tys. zł w 2010 r. i 9 178,44 tys. zł w I półroczu 2011 r.).  

Na konserwacje ww. okresie wydatkowano ogółem 15 706,94, 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. (11,0 %) oraz 745,94 tys. zł w 2011 r. (do 30.06.2011 r.).  Na inwestycje natomiast 

wydatkowano ogółem kwotę 71 417,7 tys. zł, z tego w kolejnych latach odpowiednio: 

13 408,3 tys. zł; 14 577,6 tys. zł; 34 999,3 tys. zł oraz 8 432,5 tys. zł.  

W ramach utrzymania wód i u.m.p. w latach objętych kontrolą dokonano napraw uszkodzeń 

stwierdzonych w trakcie przeglądów: w przypadku rzek i kanałów w 2008 r. - 610,6 km 
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(21 % długości ewidencyjnej), w 2009 r. - 744,2 km (25,5 %), w 2010 - 441,0 km (15,1 %); 

natomiast wałów przeciwpowodziowych: w 2008 - 117,4 km (31,8 % długości ewidencyjnej 

wałów), w 2009 r.  - 122.2 km (32,8%), a w roku 2010  85,8 km (23,1 %).     

 4. Marszałek Województwa Opolskiego, działając na podstawie art. 74 b ust. 1 Prawa 

wodnego, wydał w uzgodnieniu z Wojewodą Opolskim dwie decyzje w sprawach wykonania 

urządzeń melioracji wodnych. Ponadto w związku z realizacją zadania pn. Drenowanie 

gruntów ornych we wsiach Michałowice i Piastowice, gmina Lubsza, powiat Brzeg, Dyrektor 

WZMiUW, działając z upowaŜnienia Marszałka Województwa Opolskiego, wydał trzy 

decyzje, w których ustalił wysokość opłaty inwestycyjnej. Opłaty inwestycje, a takŜe opłaty 

melioracyjne wniesione przez zobowiązanych na rachunek urzędu marszałkowskiego 

w łącznej kwocie  62 209,82 zł (w tym 27.535,69 zł z tytułu opłaty inwestycyjnej w 2010 r.), 

były terminowo przekazywane do budŜetu państwa.  

Marszałek Województwa Opolskiego rzetelnie przeprowadzał postępowania mające na celu 

rozpatrzenie pięciu wniosków o wypłatę odszkodowań za szkody poniesione w wyniku 

powodzi, która wystąpiła w 2010 r. Na podstawie art. 186 ust. 3 Prawa wodnego, wydano 128 

decyzji, w tym 116 decyzji o odmowie ustalenia wysokości odszkodowania oraz 12 decyzji, 

w których ustalono wysokość odszkodowania. W  ww. 12 decyzjach wskazywano podmiot 

obowiązany do wypłaty odszkodowania, tj. Skarb Państwa – Prezesa Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Warszawie, do którego przekazano kopie decyzji. 

5. NIK pozytywnie ocenia sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową WZMiUW. 

W  badanym okresie pracownicy Biura Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli Urzędu 

Marszałkowskiego przeprowadzili cztery kontrole WZMiUW, w tym dwie kontrole w 2008 r. 

oraz po jednej kontroli w latach 2009 i 2011 (I półrocze). Kontrolami objęto m.in. wykonanie 

planu finansowego. W wyniku kontroli formułowano wnioski i zalecenia dotyczące usunięcia 

stwierdzanych uchybień i nieprawidłowości w działalności WZMiUW.  

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o podjęcie 

działań mających na celu objęcie rzetelnym nadzorem działalności WZMiUW  

dotyczącej prowadzenia ewidencji wód i urządzeń melioracji wodnych oraz określania 

potrzeb w zakresie ich utrzymania.  

 
NajwyŜsza Izba Kontroli na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, oczekuje 

przedstawienia przez Pana Marszałka, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku 

bądź o podjętych działaniach w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań. 
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Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do 

Dyrektora Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli w Opolu umotywowanych zastrzeŜeń 

w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania 

informacji o której mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały. 


