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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 przeprowadziła w Gminnej Spółce 

Wodnej w Dąbrowie2 kontrolę w zakresie realizacji zadań melioracji wodnych 

szczegółowych w dorzeczu rzeki Odry na terenie działania Gminy Dąbrowa w latach 2008-

2011 (I półrocze), 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, stosownie do art. 60 

ustawy o NIK, przekazuje Zarządowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

  NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia działania Spółki w zakresie spraw 

objętych kontrolą. 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm., dalej: ustawa o NIK 
2 dalej: Spółka 
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PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają następujące ustalenia kontroli i wynikające z nich 
oceny cząstkowe:  

1. Spółka w latach 2008-2011 (I półrocze) swą działalnością obejmowała 5 656 ha, w tym 

gruntów zmeliorowanych 2 716 ha połoŜonych w 15 sołectwach. Na obszarze tym 

znajdowało się 168 km rowów melioracyjnych wraz budowlami związanymi z nimi 

funkcjonalnie, stanowiących urządzenia melioracji szczegółowych3. Wykazywane przez 

spółkę w corocznych sprawozdaniach RRW-104 dane łączne o  urządzeniach były zgodne ze 

stanem ewidencyjnym.  

Pomimo obowiązku wynikającego ze Statutu5, Spółka nie posiadała wykazu takich urządzeń, 

natomiast posługiwała się mapami z naniesionymi urządzeniami, które jednak, wg wyjaśnień 

technika spółki, wymagały uaktualnienia. W ocenie NIK brak wiedzy o  wszystkich 

urządzeniach objętych działalnością spółki uniemoŜliwia pełną realizację przez nią zadań 

wynikających z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne6, tj. utrzymania tych 

urządzeń, a takŜe planowania niezbędnych działań w tym zakresie. 

Spółka nie posiadała równieŜ danych umoŜliwiających identyfikację obszarów 

zmeliorowanych w odniesieniu do poszczególnych jej członków. PowyŜsze w ocenie NIK 

uniemoŜliwia prawidłowe, tj. zgodne z zasadami określonymi w art. 178 ust. 2 Prawa 

wodnego, określenie wysokości składki członkowskiej proporcjonalnie do korzyści 

odnoszonych przez członków spółki, w związku z jej działalnością.  

2. W okresie objętym kontrolą nie były przeprowadzane przeglądy stanu technicznego  

urządzeń, które winny stanowić podstawę określenia potrzeb w zakresie ich eksploatacji, 

konserwacji i remontów, co w ocenie NIK stanowi niezbędny element realizacji obowiązku 

o  którym mowa w art. 64 ust. 1 oraz art. 77 ust. 1 Prawa wodnego.  

W latach 2008-2010 Walne Zgromadzenie Spółki nie uchwaliło planów pracy, o których 

mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego, a uchwalone budŜety uniemoŜliwiały 

identyfikację poszczególnych zadań przewidzianych do zrealizowania w danym roku. 

W  2011 r. Walne Zgromadzenie przyjęło do planu wszystkie zadania zgłoszone przez 

sołtysów, nie weryfikując ich zasadności w kontekście rzeczywistych potrzeb w tym zakresie. 

                                                 
3 dalej: urządzenia 
 

5 Statut Gminnej Spółki Wodnej w Dąbrowie, zatwierdzony decyzją Starosty Opolskiego z dnia 19 października 
2004 r.  

6 Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm., zwana dalej Prawo wodne 
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Wysokość środków finansowych przewidzianych w budŜetach Spółki w poszczególnych 

latach objętych kontrolą, nie była określana z uwzględnieniem ww. potrzeb, lecz była 

kaŜdorazowo dostosowywana do wysokości składek członkowskich. 

Jak wykazała kontrola w latach 2008-2010 konserwacją objęto: 14,4 km rowów (8,6 % 

długości), w 2009 r. 11,4 km (6,8 %), a w 2010 r. 12,9 km (7,7 % długości). 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 oględzin, którymi objęto pięć rowów melioracyjnych 

o łącznej długości 4,4 km, z których trzy o łącznej długości 1,4 km było zarośnięte trawą, 

trzciną, krzakami i nielicznymi drzewami, co ograniczało prawidłowe wypełnianie ich 

funkcji.  

3. NIK negatywnie ocenia rozbieŜność danych zawartych w sprawozdaniach z działalności 

Spółki za lata 2008 i 2010 w stosunku do danych w sprawozdaniach RRW-107 Spółki. I tak 

np. w 2008 r. w sprawozdaniu RRW-10 wykazano 44,7 tys. zł jako wartość wykonanych prac 

i 4,3 tys. zł jako wartość świadczeń rzeczowych, w sytuacji gdy w sprawozdaniu 

z  działalności spółki kwoty te wyniosły odpowiednio: 37,4 tys. zł i 19,3 tys. zł. Natomiast 

w  2010 r. ww. wielkości w sprawozdaniu RWW-10 wynosiły 67,3 tys. zł oraz 20,3 tys. zł, 

a  w sprawozdaniu z  działalności spółki: 53,1 tys. zł. i 16,3 tys. zł. 

Dodatkowo w sprawozdaniu RRW-10 za 2010 r. nie wykazano otrzymanej dotacji 

podmiotowej na utrzymanie urządzeń w kwocie 7,7 tys. zł. Technik Spółki nie potrafił 

wyjaśnić przyczyn ww. rozbieŜności. 

4. NIK, uwzględniając kryterium legalności, negatywnie ocenia odniesienie w uchwałach 

walnego zgromadzenia wysokości składki do powierzchni fizycznej (ha) gruntów rolnych, 

a nie gruntów zmeliorowanych, co było niezgodne z art. 170 ust. 2 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. Uchwalane w latach 

2008-2011 (I półrocze) składki wynosiły odpowiednio: 9 zł, 9 zł, 10 zł i 12 zł od 1 ha 

powierzchni fizycznej gruntów.  

Spółka nie posiadała aktualnych danych o swoich członkach, a takŜe o posiadanym przez nich 

gruntach, w tym odnoszących korzyści z urządzeń, co wg technika Spółki wynikało z braku 

moŜliwości uzyskania tych informacji od Gminy. Brak tych informacji, zdaniem NIK, 

                                                 
7 RRW-10 – sprawozdanie ze stanu ilościowego oraz utrzymania wód i urządzeń melioracyjnych 
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uniemoŜliwia prawidłowe (rzetelne) zaplanowanie dochodów w budŜecie spółki, a takŜe 

egzekwowanie obowiązku wnoszenia składek, o którym mowa w art. 170 ust. 1 Prawa 

wodnego. 

Prowadzona dokumentacja finansowa Spółki nie pozwalała na określenie ściągalności 

składek za dany rok budŜetowy. Jednocześnie technik Spółki zeznał, Ŝe plan dochodów 

z  roku na rok przepisywał na podstawie nieaktualnych danych areału, a w między czasie 

podejmował próby dostosowania tych wyliczeń do rzeczywistości poprzez zbieranie danych 

od sołtysów, ale były one niepełne.  

Z całości środków wydatkowanych w 2008 r. w kwocie 59 759 zł (60,5 % kwoty 

zaplanowanej), na utrzymanie urządzeń przeznaczono 37 472 zł (63 %),  w 2009 r. w kwocie 

64 571 zł (76,1%), w tym na utrzymanie urządzeń 40 355 zł (62%) i w 2010 r. w kwocie 

71 865 zł (72%), w tym na utrzymanie urządzeń 47 043 zł (65%).  

5. Zarząd Spółki w okresie objętym kontrolą nie przedkładał Staroście Opolskiemu uchwał 

Walnego Zgromadzenia, pomimo obowiązku określonego w art. 179 ust. 1 Prawa wodnego. 

Sześciu z 17 uchwał podjętych w latach 2008-2011 nie przedłoŜono, a  11  z nich przedłoŜono 

w terminach od 9 do 201 dni od daty ich podjęcia, tj. z naruszeniem siedmiodniowego 

terminu wynikającego z ww. przepisu. Przewodniczący Zarządu Spółki i technik Spółki  

wyjaśnili powyŜsze przeoczeniem. 

6. Stwierdzono, Ŝe we wnioskach o dotację złoŜonych w latach 2008 i 2010 Spółka zamieściła 

nieprawdziwe dane o wysokości składek członkowskich, podając kwoty: 30,08 zł w 2008 r. 

i 32,20 zł w 2010 r., podczas gdy uchwalona przez Walne Zgromadzenie składka w tych 

latach wynosiła 9,00 zł i 10,00 zł. RównieŜ informacja o sposobie ustalania wysokości 

składki, tj. Ŝe była ona naliczana od 1 ha gruntów zmeliorowanych, była nieprawdziwa, gdyŜ 

jej wysokość odnoszona była do powierzchni fizycznej gruntów. Ponadto we wnioskach 

przekazywano informację, Ŝe ściągalność składek wynosiła: 83 % w 2007 r. i 90,2 % 

w  2009 r., pomimo Ŝe Spółka nie posiadała rzeczywistych danych w tym zakresie, gdyŜ we 

wpływach w poszczególnych latach ujęte były równieŜ wpłaty zaległości z lat poprzednich, 

bez moŜliwości ich szczegółowej identyfikacji.  

Podanie nieprawdziwych danych spowodowało, Ŝe w ww. latach Spółka uzyskała na 

utrzymanie urządzeń dotacje z budŜetu państwa w kwocie łącznej 10 813,95 zł (3 080 zł 

w  2008 r. i 7 733,95 zł w 2010 r.), gdyŜ przedstawione przez Spółkę dane odpowiadały 

wymogom uzyskania dotacji określonym przez Wojewodę Opolskiego w Zasadach 

i kryteriach udzielania dotacji podmiotowej z budŜetu państwa dla spółek o wodnych (…). 
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W dokumencie tym uzaleŜniono uzyskanie dotacji m.in. od wysokości składki członkowskiej 

naliczonej od 1 ha gruntu zmeliorowanego (a nie fizycznego), która winna odpowiadać cenie 

0,4q Ŝyta. 

W powyŜszym zakresie technik Spółki zeznał, Ŝe dane zawarte we wnioskach odnosiły się do 

stawki wynikającej z wyliczenia ilorazu całkowitej wartości planowanych dochodów ze 

składki członkowskiej i powierzchni obszarów gruntów zmeliorowanych objętych 

działalnością spółki.  

7. W ramach otrzymanych dotacji podmiotowych w 2008 r. w kwocie 3 080 zł wykonano 

konserwację 400 mb rowu w miejscowościach śelazna–Sławice, które wykorzystano zgodnie 

z przeznaczenie i prawidłowej wysokości.  

Natomiast w ramach dotacji otrzymanej w 2010 r. w kwocie 7 733,95 zł Spółka sfinansowała 

wykonanie konserwacji gruntowej 696 mb rowu RA w miejscowości Chróścina Opolska oraz 

konserwacji gruntowej 380 mb rowu RA5 w miejscowości śelazna. Stwierdzono, Ŝe 

konserwacja 380 mb rowu RA5 w miejscowości śelazna, której koszty wg rozliczenia Spółki 

wyniosły 2,533,95 zł, nie była objęta wnioskiem, tym samym zgodnie z § 3 umowy o dotację 

zawartej z Wojewodą Opolskim nie mogła być sfinansowana ze środków tej dotacji. 

Ww. roboty zostały wykonane na podstawie pisemnego zlecenia, a następnie odebrane przez 

komisję, w skład której wchodził m.in. przedstawiciel Wojewódzkiego Zarządu Melioracji 

i  Urządzeń Wodnych.  

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, 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 utrzymanie.   

2. Zapewnienie uchwalenia 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. 2 ustawy o NIK, 

oczekuje przedstawienia, 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. 
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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 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. 

 

 


