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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli1, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu skontrolowała działalność Gminnej 

Spółki Wodnej w Reńskiej Wsi2 w zakresie realizacji zadań melioracji wodnych w dorzeczu 

rzeki Odry na terenie Gminy Reńska Wieś w latach 2008-2011 (I półrocze), ze szczególnym 

uwzględnieniem zabezpieczenia przeciwpowodziowego. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole kontroli podpisanym 

w dniu 17 listopada 2011 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, 

przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykorzystanie dotacji podmiotowych 

otrzymanych z budŜetu państwa, pozytywnie z nieprawidłowościami - rozpoznanie stanu 

urządzeń melioracji szczegółowych3, negatywnie - stan utrzymania tych urządzeń, jak 

równieŜ zamieszczanie we wnioskach o dotacje nieprawdziwych danych.   

                                                           
1 Dz.U. z 2007 r. Nr 237, poz. 1701 ze zm., dalej: ustawa o NIK 
2 Dalej: Spółka 
3 Dalej: urządzenia  
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PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają następujące oceny cząstkowe i ustalenia kontroli:   

1. W okresie objętym kontrolą Spółka swoją działalnością obejmowała obszar 9.791 ha 

połoŜony w 15 sołectwach, w tym 3 130 ha (32 %) gruntów zmeliorowanych. Na obszarze 

tym znajdowało się 145 757 m rowów melioracyjnych, 2 477 m rurociągów, 413 przepustów. 

Prowadzona przez Spółkę ewidencja urządzeń zawierała wykazy urządzeń (rowów wraz 

budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie) oraz mapy z  naniesionymi ciekami wodnymi 

i urządzeniami. Numeracja rowów i budowli odpowiadała zasadom numeracji określonym 

w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych 

gruntów4. Wykazywane przez spółkę w corocznych sprawozdaniach RRW-105 dane 

o  urządzeniach były zgodne ze stanem ewidencyjnym. 

2. W celu zapewnienia prawidłowego utrzymania urządzeń - Spółka dokonywała ich 

przeglądów w terminach określonych w obwieszczeniach Wójta Gminy Reńska Wieś. 

Materiały sporządzane w wyniku tych przeglądów, którymi nie objęto wszystkich urządzeń 

na terenie działalności Spółki, w ocenie NIK nie pozwalały na określenie rzeczywistego 

zakresu prac niezbędnych do prawidłowego utrzymania urządzeń, jak równieŜ kosztów 

planowanych prac. Zakres planowanych robót był dostosowany do wysokości corocznie 

uchwalanej przez Walne Zgromadzenie składki członkowskiej. Taki sposób planowania 

pozwolił na sfinansowanie kosztów utrzymania rowów na poziomie od 10,3 % (14.954 m) 

w  2008 r. do 18,6 % (27.035 m) w 2010 r. ich długości ewidencyjnej.  

Zdaniem NIK tak niski poziom konserwacji urządzeń melioracyjnych, odbiegający od 

dobrych praktyk w tym zakresie, nie zapewnia ich utrzymania w pełnej sprawności 

technicznej. PowyŜsze potwierdzają wyniki przeprowadzonych oględzin 43,0 km rowów 

melioracyjnych (tj. 29,5 % całkowitej długości rowów), w trakcie których stwierdzono, Ŝe na 

długości 13,6 km urządzenia te nie były prawidłowo utrzymane. Były one zarośnięte w dnie 

i na skarpach porostem twardym, pojedynczymi drzewami, co ograniczało prawidłowe 

wypełnienie ich funkcji i wymagały konserwacji gruntownej. Przewodniczący Zarządu Spółki 

wyjaśnił m.in., Ŝe brak dostatecznej ilości środków finansowych nie pozwala Spółce na 

objęcie konserwacją wszystkich urządzeń, dlatego teŜ istnieje potrzeba wyboru 

konserwowania tych najbardziej istotnych. 

                                                           
4 Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 55  
5 RRW-10 – sprawozdanie ze stanu ilościowego oraz utrzymania wód i urządzeń melioracyjnych  
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3. NIK, uwzględniając kryterium legalności negatywnie ocenia określenie wysokości składki 

członkowskiej w uchwałach Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do powierzchni fizycznej 

gruntów rolnych, a nie do powierzchni gruntów zmeliorowanych, czym naruszano art. 170 

ust. 2 Prawa wodnego, w myśl którego wysokość składek i innych świadczeń powinna być 

proporcjonalna do korzyści odnoszonych przez członków spółki, w związku z jej działalnością.  

Uchwalone w latach 2008-2010 przez Walne Zgromadzenie stawki składek członkowskich, 

w wysokości odpowiednio: 13,50 zł, 14,50 zł i 15 zł, były odnoszone do powierzchni 

fizycznej gruntów pozostających w posiadaniu członków Spółki.  

Dochody Spółki z tytułu składek członkowskich uchwalone na kolejne lata uchwałami 

Walnego Zgromadzenia zostały zrealizowane w 100 %.  

Z całości środków wydatkowanych w 2008 r. w kwocie 113 115 zł (85 % kwoty 

zaplanowanej) na utrzymanie urządzeń przeznaczono 67 405 zł (59,6 % wydatków ogółem). 

W kolejnych latach kwoty te wynosiły odpowiednio: 132 581 zł (87,6 %) i 87 373 zł (65,9 %) 

w 2009 r. oraz 135 752 zł (89,7 %) i 87 656 zł (64,6 %) w 2010 r.  

Wszystkie uchwały podejmowane przez organy Spółki były, stosownie do obowiązku 

określonego w art. 179 ust. 1 Prawa wodnego, przekazywane Staroście, jednakŜe 

w  przypadku dwóch siedmiodniowy termin ich przekazania nie został dochowany 

(opóźnienie wynosiło po jednym dniu).    

4. Stwierdzono, Ŝe we wnioskach o  dotację Spółka zamieściła nieprawdziwe dane 

o  wysokości składek członkowskich, podając kwoty: 35,28 zł w 2008 r. i 39,19 zł w 2009 r., 

podczas gdy uchwalona składka w tych latach wynosiła odpowiednio: 13,50 zł i 14,50 zł. 

Nieprawdziwa była równieŜ informacja o  sposobie ustalania wysokości składki, tj. była ona 

naliczana od 1 ha gruntów zmeliorowanych, gdy faktycznie jej wysokość odnoszona była do 

powierzchni fizycznej gruntu. Zwarte we wnioskach Spółki dane potwierdzał Przewodniczący 

jej Zarządu, a wysokość składek we wnioskach wynikała z przeliczenia (podzielenia) łącznej 

planowanej na dany rok kwoty wpływów z tytułu składek członkowskich przez łączną 

powierzchnię zmeliorowanych gruntów (3.130 ha). PowyŜsze było sprzeczne z wydawanymi 

kaŜdego roku przez Wojewodę Opolskiego Zasadami i kryteriami udzielenia dotacji 

podmiotowej z budŜetu państwa dla spółek wodnych w (…), wg których uzaleŜniono 

uzyskanie dotacji m.in. od wysokości składki członkowskiej naliczonej od 1 ha gruntu 

zmeliorowanego (a nie fizycznego), która winna odpowiadać cenie 0,4 q Ŝyta.  

W 2010 r. wysokość składki członkowskiej podawana we wniosku o dotację była zgodna 

z  wysokością składki ustalonej przez Walne Zgromadzenia wynosiła 15,00 zł, jednakŜe nie 

została ona odniesiona do powierzchni gruntów zmeliorowanych, jak wymagały ww. zasady, 
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lecz do fizycznej powierzchni gruntów. Stwierdzono natomiast, Ŝe wysokość tej składki 

mieściła się w ramach kwot wynikających z tych zasad.    

Na podstawie wniosków Spółka uzyskała z budŜetu państwa dotacje podmiotowe na 

utrzymanie urządzeń w następujących kwotach: 4 163 zł w 2008 r., 3 510 zł w 2009 r. oraz  

6 330 zł w 2010 r.  

5. NIK pozytywnie ocenia sposób wykorzystania przez Spółkę ww. dotacji. Środki uzyskane 

w latach 2008–2010 przeznaczono na pokrycie kosztów robót obejmujących konserwacje 

gruntowną rowów: w 2008 r. rów  nr RC-5 o długości 980 m na trenie sołectw Reńska Wieś 

i  Większych, w 2009 r. rów nr RF-22 o długości 890 m na terenie sołectwa Długomiłowice 

i  2010 r. rów nr RF na długości 2 500 m na terenie sołectwa Reńska Wieś i Dębowa. 

Ww. roboty wykonane były przez firmę, której oferta była najkorzystniejsza, a zrealizowane 

roboty zostały odebrane przez komisję, w skład której wchodził przedstawiciel Wojewódzki 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, który potwierdzał prawidłowość ich wykonania. 

Przedstawiając powyŜsze uwagi i oceny NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

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

Spółki poprzez identyfikację rzeczywistych potrzeb, a takŜe zapewnienie środków 

finansowych na ich wykonanie.   

2.  Zapewnienie uchwalania wysokości składek członkowskich proporcjonalnie do 

korzyści odnoszonych przez członków spółki, tj. zgodnie z art.170 ust. 2 ustawy 

Prawo wodne i statutem spółki. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, 

oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa Zarządu Spółki w terminie 14 dni od daty 

otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania 

uwag oraz wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków 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 Prezesowi Zarządu Spółki 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 którym mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK. 


