
ul. Krakowska 28, 45-075 Opole 
tel. : 77 449 70 00, fax: 77 449 70 44, e-mail: LOP@nik.gov.pl 

 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli 
Delegatura w Opolu 

Opole, dnia 7 grudnia 2011 r. 

 

 

 
Przewodniczący Zarządu  

Gminnej Spółki Wodnej 

w Dobrzeniu Wielkim  

LOP-4101-14-08/2011 
P/11/154 

 

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 przeprowadziła kontrolę w Gminnej 

Spółce Wodnej w Dobrzeniu Wielkim2 w zakresie realizacji w latach 2008-2011 (I półrocze) 

zadań melioracji wodnych w dorzeczu Odry na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, 

ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia przeciwpowodziowego.  

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

podpisanym w dniu 23 listopada 2011 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie 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, natomiast negatywnie - stan utrzymania tych 

urządzeń, jak równieŜ zamieszczenie we wnioskach o dotację nieprawdziwych danych.   

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
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 3 249 ha 

(3 115 ha gruntów indywidualnych i 124 ha gruntów osób prawnych) połoŜonych 

w  dziewięciu sołectwach, w tym 1 643 ha gruntów zmeliorowanych, a na obszarze tym 

znajdowało się 138,7 km rowów melioracyjnych.  

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. Wykonywane corocznie, w celu określenia potrzeb związanych z utrzymaniem urządzeń, 

przeglądy nie uwzględniały wszystkich urządzeń objętych działalnością spółki, a jedynie 

te, które wskazali jej członkowie. Przeglądami w kolejnych latach objęto od 15 % do 26 %  

długości ewidencyjnej rowów (21 km – 35,6 km).  

Sporządzone w wyniku tych przeglądów materiały, w ocenie NIK, nie pozwalały 

na określenie rzeczywistego zakresu prac niezbędnych do prawidłowego utrzymania 

urządzeń, jak równieŜ kosztów planowanych prac, które były dostosowane do wysokości 

corocznie uchwalanej przez Walne Zgromadzenie składki członkowskiej. Zastępca 

Przewodniczącego spółki w swoich wyjaśnieniach powołał się na wieloletnią praktykę 

wynikającą z braku środków na konserwację wszystkich rowów. 

W planie budŜetu przyjęto do wykonania 17,9 km (52 % rowów wykazanych w przeglądzie) 

w 2008 r., 19,2 km (54 %) w  2009 r. i 17,2 km (82 %) 2010 r.  

W wyniku kontroli stwierdzono, Ŝe nawet ograniczone w stosunku do stwierdzonych potrzeb, 

załoŜenia w  zakresie rzeczowym nie były realizowane. I tak, w kolejnych latach konserwacją 

objęto 13,2 km, tj. 79,7 % rowów ujętych w planie budŜetowym w 2008 r., 12,6 km, 

tj. 82,6 % w 2009 r. i 13,2 km, tj. 98,3 % w 2010 r., co stanowiło odpowiednio: 9,5 %, 9,1 % 

i  9,5 % urządzeń objętych działalnością spółki. Zdaniem NIK, tak niski poziom konserwacji 

urządzeń melioracji, odbiegający od dobrych praktyk w tym zakresie, nie zapewnia ich 

utrzymania w pełnej sprawności technicznej. 

                                                 
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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Przyczyną takiego stanu był brak oszacowania rzeczywistych kosztów prac zaplanowanych 

do wykonania w poszczególnych latach, a takŜe brak działań spółki mających na celu 

pozyskanie środków finansowych zapewniających prawidłową realizację obowiązków 

wynikających z ustawy Prawo wodne. PowyŜsze potwierdzają wyniki przeprowadzonych 

oględzin 33,9 km rowów melioracyjnych (tj. 24 % całkowitej długości rowów), w trakcie 

których stwierdzono, Ŝe na długości 13,9 km urządzenia te nie były prawidłowo utrzymywane 

(były zarośnięte, a na skarpach występowały porosty twarde), co ograniczało prawidłowe 

wypełnianie ich funkcji.  

3.  NIK, uwzględniając kryterium legalności, negatywnie ocenia określenie wysokości składki 

członkowskiej przez Walne Zgromadzenie spółki w odniesieniu do powierzchni fizycznej 

(ha) gruntów rolnych, a nie gruntów zmeliorowanych, czym naruszono art. 170 ust. 2 ustawy 

Prawo wodne stanowiący, Ŝe wysokość składek i innych świadczeń na rzecz spółki wodnej 

powinna być proporcjonalna do korzyści odnoszonych przez członków spółki w związku 

z działalnością spółki. 

Uchwalana w latach 2008-2010 składka członkowska wynosiła 14,00 zł od 1 ha gruntów 

naleŜących do członków indywidualnych i 20,00 zł od 1 ha gruntów naleŜących do osób 

prawnych.  

Poziom ściągalności składek był wysoki, a uzyskane z tego tytułu wpływy (wraz 

z  zaległościami) wynosiły: 49 664,88 zł, tj. 96 % planowanych dochodów w 2008 r., 

53 564,79 zł, tj. 102 % w 2009 r. i 50 484,21 zł, tj. 99 % w 2010 r.  

Ze środków wydatkowanych w 2008 r. w kwocie 48 139,55 zł (91,6 % kwoty zaplanowanej), 

na utrzymanie urządzeń przeznaczono 38 445,40 zł (79,9 %), w kolejnych latach kwoty 

te wynosiły odpowiednio: 56 258,89 zł (97,3 %) i 48 846,02 zł (86,8 %) w 2009 r. oraz 

51 294,51 zł (94,9 %) i 43 658,76 zł (85,1 %) w 2010 r.  

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

o  wysokości składek członkowskich, podając kwoty: 29,30 zł w 2008 r. i 30,10 zł w 2009 r. 

podczas, gdy uchwalona składka w tych latach wynosiła 14 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.  

Podanie nieprawdziwych danych spowodowało, Ŝe w ww. latach spółka uzyskała 

na utrzymanie urządzeń dotacje z budŜetu państwa w kwocie łącznej 3 272 zł (1 812 zł 

w 2008 r. i 1 460 zł w 2009 r.), gdyŜ przedstawione przez spółkę w ten sposób dane 

odpowiadały wymogom uzyskania dotacji określonym przez Wojewodę Opolskiego 
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w Zasadach i kryteriach  udzielania dotacji podmiotowej z budŜetu państwa dla spółek 

wodnych (…). W dokumencie tym uzaleŜniono uzyskanie dotacji m.in. od wysokości składki 

członkowskiej naliczanej od 1 ha gruntu zmeliorowanego (a nie fizycznego), która winna 

odpowiadać cenie 0,4 q Ŝyta.  

Zastępca Przewodniczącego spółki wyjaśnił, Ŝe opracowując wniosek wzorował 

się na praktyce z lat poprzednich, która polegała na przedstawianiu we wnioskach danych  

wynikających z wyliczenia ilorazu całkowitej wartości dochodów ze składki członkowskiej 

i powierzchni obszarów gruntów zmeliorowanych objętych działalnością spółki. 

5. NIK pozytywnie ocenia sposób wykorzystania dotacji przez spółki. Uzyskane środki 

przeznaczono zgodnie z wnioskami na pokrycie kosztów robót obejmujących konserwację 

rowów w Chróścicach. Roboty zostały wykonane na podstawie umów zawartych 

z wykonawcami, a następnie odebrane przez komisje, w skład której wchodził m.in. 

przedstawiciel Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.  

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 Przewodniczącego 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. 

Zgodne z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Przewodniczącemu 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. 
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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. 

 

 

 

 


