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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

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

Kontroli1, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu przeprowadziła w  Starostwie 

Powiatowym w Opolu2 kontrolę wykonywania zadań określonych przepisami ustawy z dnia 

18 lipca 2001 r. Prawo wodne3 w zakresie realizacji melioracji wodnych na obszarze powiatu 

opolskiego w  dorzeczu rzeki Odry ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń 

przeciwpowodziowych. 

W związku kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, 

podpisanym w dniu 22 listopada 2011 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie 

do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne.  

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami działania 

Starosty w zakresie spraw objętych kontrolą.  

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

1. NIK ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami rozpoznanie przez Starostę stanu 

ewidencyjnego urządzeń melioracji szczegółowych4. 

1.1. Stosownie do wymogów art. 77 ust. 2 Prawa wodnego, do starosty naleŜy weryfikacja 

prawidłowości utrzymywania urządzeń melioracji przez zainteresowanych właścicieli 

gruntów lub spółki wodne, która stanowi podstawę, w przypadku niewywiązywania się przez 

zainteresowanych z  tego obowiązku, określenia w decyzji zakresu i terminów niezbędnych 

działań.  

Starosta Opolski5 realizację zadań w tym zakresie, a takŜe obowiązków nadzoru i kontroli 

działalności spółek wodnych wynikających z art. 178 i 179 Prawa wodnego, przekazał 

wójtom i burmistrzom sześciu spośród 13 gmin naleŜących do powiatu opolskiego6, 

zawierając z nimi na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym7 stosowne porozumienia. Realizacja porozumień podlegała kontroli prowadzonej 

przez pracowników Starostwa.  

W przypadku siedmiu pozostałych gmin zadania w tym zakresie wykonywane były przez 

Starostę.  

Spośród siedmiu gmin nie objętych porozumieniami, w czterech gminach (Tułowice, Murów, 

Chrząstowice i Tarnów Opolski) nie funkcjonowały spółki wodne, a od 2011 r. - w pięciu 

gminach (dodatkowo w Gminie Niemodlin).  

1.2. Na obszarze powiatu opolskiego w latach 2008-2010 zaewidencjonowanych było łącznie 

1 671 km rowów melioracyjnych, z czego działalnością spółek wodnych objętych było 

1 442,8 km (86,3 %) w 2008 r. i 2009 r. oraz 1 077,5 km (64,5 %) w 2010 r. rowów.  

Dane ewidencyjne wykazywane przez Starostę w sprawozdaniach RRW-10, do których 

sporządzania był zobowiązany art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej8, odpowiadały danym zawartym w ewidencji urządzeń prowadzonej przez 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu9.  

                                                 
4 Dalej: urządzenia melioracji 
5 Dalej: Starosta 
6W sierpniu 2011 r. jedna z gmin wypowiedziała porozumienie, gdyŜ rozwiązana została spółka wodna 

działająca na jej terenie 
7 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. 
8 Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zm. 
9 Dalej: WZMiUW 
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Stwierdzono jednak, Ŝe pozostałe dane zawarte w tych sprawozdaniach, które dotyczyły 

utrzymania urządzeń, tj. wartości i zakresu zrealizowanych robót, były niezgodne z danymi 

wynikającymi z dowodów źródłowych przekazywanych przez gminy i  spółki wodne. I tak, 

łączna wartość wykonanych prac związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji podana 

w  sprawozdaniach wynosiła 3 210 210 zł w  2008 r., 556 560 503 zł w 2009 r. i 6 330 798 zł 

w 2010 r., podczas gdy wartość ta według dowodów źródłowych wynosiła odpowiednio: 

772 652 zł, 1 040 579 zł i 1 269 014 zł. Ponadto w sprawozdaniu za 2010 r. wykazano, Ŝe na 

obszarze Gminy Turawa objęto utrzymaniem rowy o długości 6,0 km, ponosząc z tego tytułu 

koszty w kwocie 23 000,00 zł, a  faktycznie konserwacją objętych zostało 14,4 km rowów 

melioracyjnych przy nakładach w  wysokości 20 640,92 zł. Według wyjaśnień Naczelnika 

Wydziału Ochrony Środowiska stwierdzone nieprawidłowości spowodowane był błędami 

i  pomyłkami pisarskim, co w ocenie NIK potwierdza brak naleŜytej staranności 

w  przygotowaniu tych sprawozdań. 

2.  NIK pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia nadzór i kontrolę nad działalnością spółek 

wodnych.  

2.1  W latach 2008–2010, stosownie do wymogów art. 179 ust. 1 Prawa wodnego, zarządy 

spółek wodnych przedkładały Staroście uchwały podejmowane przez walne zgromadzenia, 

a w przypadku gmin objętych porozumieniami zawartymi ze Starostą – uchwały te były 

przedkładane wójtom i burmistrzom. W Ŝadnym przypadku nie zostało wszczęte 

postępowanie w sprawie stwierdzenia niewaŜności uchwały organów spółki z uwagi 

na sprzeczność z prawem lub statutem spółki.  

W toku kontroli stwierdzono, Ŝe wysokość składki członkowskiej w uchwałach walnych 

zgromadzeń spółek wodnych odnosiła się do powierzchni fizycznej (ha) gruntów rolnych, co 

było niezgodne z art. 170 ust. 2 ustawy Prawo wodne stanowiącym, Ŝe wysokość składek 

i innych świadczeń na rzecz spółki wodnej powinna być proporcjonalna do korzyści 

odnoszonych przez członków spółki w związku z działalnością spółki. Naczelnik Wydziału 

WOŚ wyjaśnił, Ŝe ze względu na brak dokumentacji określającej obszar gruntów 

odnoszących korzyści z  urządzeń, której spółki nie opracowały z powodu braku środków, 

nie wnosił zastrzeŜeń do przedkładanych uchwał.  

Jak wykazały kontrole NIK w Gminnej Spółce Wodnej10 Dobrzeń Wielki i GSW Dąbrowa 

Niemodlińska, których wyniki przedstawiono w protokołach podpisanych w dniach 

odpowiednio 23 i 24 listopada 2011 r., wysokość uchwalanych składek członkowskich 

                                                 
10Dalej: GSW 
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w latach objętych kontrolą wynosiła od 10 do 15 zł/1ha fizyczny gruntów. Taka wysokość 

składek członkowskich pozwoliła wykonać zadania utrzymania urządzeń melioracji w tych 

spółkach na poziomie 14,7 % długości ewidencyjnej rowów w 2008 r., 13,2 % w 2009 r. 

i  16,2 % w 2010 r.  

Zdaniem NIK, tak niski poziom konserwacji urządzeń melioracji, odbiegający od dobrych 

praktyk w tym zakresie, nie zapewnia ich utrzymania w pełnej sprawności technicznej. 

PowyŜsze potwierdzają wyniki kontroli NIK przeprowadzonych w GSW Dobrzeń Wielki 

i  GSW Dąbrowa Niemodlińska, w trakcie których stwierdzono m.in., Ŝe ok. 35 % poddanych 

oględzinom rowów było zarośnięte w dnie i na skarpach trawą i porostem twardym, 

krzakami, a takŜe drzewami. PowyŜsze zaniedbania w ocenie NIK zwiększają 

niebezpieczeństwo zalania i podtapiania gruntów i posesji, jak równieŜ prowadzą 

do degradacji technicznej tych urządzeń. 

Kontrola wykazała, Ŝe przedstawiciele Starosty uczestniczący w walnych zgromadzeniach 

spółek wodnych bezskutecznie zwracali uwagę na konieczność zwiększenia wysokości 

składek członkowskich. W okresie objętym kontrolą Starosta nie występował do organów 

spółek o podwyŜszenie wysokości składek, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy Prawo 

wodne. Naczelnik WOŚ wyjaśniając przyczyny powyŜszego wskazał, Ŝe art. 164 ust. 1 i 2 

oraz art. 165 ust.1 ustawy Prawo wodne przewiduje dobrowolność przynaleŜności do spółki 

wodnej, zatem skutkiem znaczącego podniesienia składki będzie występowanie osób ze 

spółek wodnych, co doprowadzi do ich rozwiązania. Wyjaśnienie powyŜsze nie zasługuje na 

uwzględnienie, gdyŜ na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy Prawo wodne, zadaniem starosty jest 

egzekwowanie naleŜytego utrzymania urządzeń przez zobowiązane podmioty, bez względu 

na sposób ich organizacji, tj. indywidualnie lub w ramach spółek wodnych.  

2.2 NIK pozytywnie ocenia działania Starosty w wyniku których, z uwagi na wcześniejsze 

zaprzestanie działalności, rozwiązane zostały w drodze decyzji trzy spółki wodne 

w: Murowie, Tarnowie Opolskim i Niemodlinie. Ww. spółki zostały wykreślone z katastru 

wodnego.  

3.  Na obszarze powiatu opolskiego działalnością spółek wodnych nie były objęte urządzenia 

w obrębie czterech gmin: Chrząstowice, Murów, Tarnów Opolski i Tułowice, a od 2011 r. 

takŜe na obszarze objętym działalnością zlikwidowanej spółki wodnej w Niemodlinie. 

W  latach 2008-2010 konserwację rowów na obszarze ww. gmin przeprowadzono na 

długości: 0,825 km (0,4 % długości ewidencyjnej), 5,250 km (2,3 %), 22,3 km (3,8 %). 

Pomimo tak małego zaangaŜowania właścicieli gruntów w  działania mające na celu 
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utrzymywanie urządzeń, Starosta nie posiadał informacji o stanie ich utrzymania na terenie 

powiatu i brak było podstawy do stwierdzenia, Ŝe obowiązek utrzymywania tych urządzeń 

nie jest wykonywany. W konsekwencji Starosta nie ustalił w drodze decyzji, szczegółowych 

zakresów i terminów wykonania obowiązków, o których mowa w art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 

ustawy Prawo wodne. Z wyjaśnień Naczelnika WOŚ wynika, Ŝe z uwagi na to, iŜ na obszarze 

powiatu opolskiego znajduje się 1 378 km rowów melioracyjnych, z  których nieobjętych 

działalnością spółek wodnych jest 593,5 km, Starosta nie jest w stanie posiadać pełnej 

informacji o stanie technicznym urządzeń., a ponadto na skutek znacznego rozdrobnienia 

gruntów rolnych, nawet krótki rów ma kilkudziesięciu właścicieli, więc utrzymanie urządzeń 

przez właścicieli gruntów, na które wywierają one wpływ, podobnie jak egzekucja tego 

obowiązku, stają się niemoŜliwe. PowyŜsze okoliczności w ocenie NIK nie mogą stanowić 

podstawy do zaniechania wypełniania przez Starostę obowiązku, o którym mowa 

w art. 77 ust. 2 ustawy Prawo wodne. 

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

1.  Podjęcie działań na rzecz poprawy stanu utrzymania urządzeń na terenie powiatu 

opolskiego, w tym przy wykorzystywaniu kompetencji nadanych przepisami art. 77 

ustawy Prawo wodne. 

2. Rzetelne realizowanie kompetencji i obowiązków w zakresie nadzoru i kontroli nad 

działalnością spółek wodnych na terenie powiatu opolskiego, określonych przepisami 

art. 170 ust. 3 i art. 178-180 ustawy Prawo wodne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu, na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, 

oczekuje przedstawienia przez Pana Starostę, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania 

wniosków oraz o podjętych działaniach na rzecz ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia 

takich działań. 

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 

właściwej komisji NIK. 


