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Wystąpienie pokontrolne 
 
 

 Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli1 zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu, 

przeprowadziła kontrolę w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 

zwanym dalej „RZGW”, w zakresie realizacji ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry 

w oparciu o „Program dla Odry - 2006” w latach 2007 - 2010. 

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

kontroli, NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu 

Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia realizację przez Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu zadań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej wykonywanych w 

ramach Programu dla Odry - 2006 w latach 2007-2010.  

Uzasadnienie przyjętej oceny ogólnej zawierają poniŜsze oceny cząstkowe. 

1. RZGW we Wrocławiu nie posiadał (w odniesieniu do nakładów rocznych na lata 

2002-2016 określonych w załącznikach do ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu 

                                                           
1 Dz. U. z  2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
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programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006,”2, zwanej dalej „ustawą o ustanowieniu 

Programu”) wieloletniego planu i harmonogramu realizacji zadań modernizacyjnych i 

inwestycyjnych objętych Programem dla Odry - 2006. Wobec powyŜszego zadania Programu 

dla Odry -2006 realizowane były w oparciu o plany roczne, wyszczególniane w tych planach 

zadania typowane były przede wszystkim ze względu na pilność ich wykonania, przy czym 

hierarchię pilności ustalano na podstawie inspekcji terenowych, wniosków samorządów 

lokalnych i mieszkańców zagroŜonych terenów. W ocenie NIK z punktu widzenia rzetelnego i 

efektywnego zarządzania Programem, brak wieloletnich planów i harmonogramów realizacji 

zadań nie pozwalał na całościowy ogląd i koordynację realizowanych i planowanych do 

realizacji zadań pod względem ich znaczenia, charakteru, wzajemnych powiązań i zaleŜności, 

poŜądanej kolejności wykonywania, nie sprzyjał utrzymaniu dynamiki realizacji Programu, 

nie zapobiegał zgłaszaniu i wykonywaniu zadań nie kwalifikujących się do finansowania z 

dotacji celowej budŜetu państwa lub mało przydatnych dla podniesienia stanu bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego.  

 W badanym okresie RZGW do projektów budŜetu państwa w ramach realizacji 

inwestycji wieloletnich zgłosił łącznie 26 zadań, z tego 7 zadań w 2007 r., 9 w 2008 r., 5 w 

2009 r. i 5 w 2010 r. Realizowane przez RZGW zadania inwestycyjne ze środków budŜetu 

państwa (rezerwy celowej) w ramach Programu dla Odry - 2006, stanowiły w wyrazie 

ilościowym w odniesieniu do wszystkich zadań wykonywanych przez tę jednostkę i 

finansowanych z tego źródła zaledwie 5,1% w 2007 r., 18,7% w 2008 r., 14,7% w 2009 r. i 

2,2% w 2010 r. I tak w 2007 r. realizowano  3 3 zadania zakwalifikowane przez RZGW jako 

inwestycyjne na 59 zadań realizowanych ogółem i odpowiednio: 6 4 na 32 w 2008 r., 5 5 na 34 

w 2009 r. i jedno zadanie6 na 45 w 2010 r.  

Zrealizowane przez RZGW w latach 2007-2010 zadania w ramach Programu dla Odry 

- 2006 i finansowane z rezerwy celowej budŜetu państwa skutkowały jedynie odbudową 

(odtworzeniem stanu pierwotnego) 4 km wałów, przeprowadzeniem regulacji cieków 

                                                           
2 Dz. U. Nr 98, poz. 1067 ze zm. 
 
3 modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego, budowa stopnia wodnego Malczyce, zabezpieczenie Kanału 
Młynówki w Opolu. 
4 Jak w pkt 3 oraz zakup systemu obsługi procesów inwestycyjnych Xpertis  (jego instalacja, rozbudowa, dostawa 
sprzętu komputerowego), modernizacja rzeki Nysy Kłodzkiej od zbiornika Nysa do Skorogoszczy, budowa jazu 
Chróścice - aktualizacja dokumentacji. 
5 modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego, budowa stopnia wodnego Malczyce, modernizacja rzeki Nysy 
Kłodzkiej od zbiornika Nysa do Skorogoszczy, budowa jazu Chróścice - aktualizacja dokumentacji, studium 
wykonalności dla przedsięwzięcia rewitalizacja zbiornika retencyjnego Turawa na rzece Mała Panew. 
6 budowa stopnia wodnego Malczyce. 
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wodnych na jednym kilometrze oraz odbudową (odtworzeniem stanu pierwotnego) regulacji 

cieków wodnych na długości 65,5 km. 

1.1. Na 16 przypisanych do realizacji RZGW we Wrocławiu zadań wyszczególnionych w 

załączniku Nr 3 (zadania inwestycyjne) do ustawy o ustanowieniu Programu, do końca 2010 r. 

powinno być zakończonych 9 zadań.  Tymczasem zrealizowane zostały jedynie 4 zadania, a 5  

nie zostało zakończonych (dotyczyło to przedsięwzięć na rzece Ścinawka i w zakresie 

ochrony bezpośredniej miasta Kłodzka, których termin zakończenia został określony na 2010 

r., budowy stopnia wodnego Malczyce, który powinien być zakończony w 2009 r. oraz 

budowy jazu Chróścice i zadań związanych z naprawą i modernizacją wałów w dorzeczu 

Odry wraz z Wartą z terminem zakończenia w 2008 r.).  Według RZGW na koniec 2010 r. 

zaawansowanie rzeczowe budowy  stopnia wodnego Malczyce wynosiło 61%,  a pozostałych 

8 zadań rozpoczętych i realizowanych od 0,5% (Ochrona Wrocławia od powodzi) do 20% 

(Prace modernizacyjne w dolinie Nysy Kłodzkiej od  Zbiornika Nysa do Skorogoszczy) przy 

czym zgodnie z zał. Nr 3 do ustawy o ustanowieniu Programu, finansowaniem do 2016 r. 

przewidywano objęcie tylko tych dwóch wyŜej nazwanych zadań. 

Ponadto, w ogóle nie rozpoczęto jeszcze budowy jazu Ujście Nysy, pomimo, Ŝe zgodnie z 

cytowanym załącznikiem, termin rozpoczęcia jego realizacji został określony na 2008 r. Jako 

przyczynę powyŜszego podawano brak zabezpieczenia wystarczających środków finansowych 

z budŜetu państwa. Niemniej zauwaŜyć naleŜy, iŜ w przypadku nie rozpoczętej budowy jazu 

Ujście Nysy, RZGW w ogóle nie zgłaszał tego zadania do projektów budŜetu państwa na lata 

2007-2010 odnoszących się do realizacji inwestycji wieloletnich. 

1.2. Niski był takŜe stopień realizacji przez RZGW – „Projektu Ochrony 

Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”,  będącego elementem Programu dla Odry - 

2006. RZGW w ramach tego Projektu miał realizować przypisane mu zadania w komponencie 

B (Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego) oraz komponencie C (Poprawa Osłony 

Przeciwpowodziowej, Monitorowanie i Ocena oraz Nadzór nad Ocenami Środowiskowymi, 

Planami Zarządzania Środowiskowego i Planami Przesiedleń i Rehabilitacji). 

Ustalono, Ŝe RZGW w 2010 r. na rzecz zatrudnionego Konsultanta Wsparcia 

Technicznego wydatkował 4.700.189 zł. W ramach tego wydatku Konsultant dokonał m.in. 

aktualizacji bądź sporządzenia: Studium Wykonalności, Kart Inwestycji Przedsięwzięcia, 

Raportu Oddziaływania na Środowisko, dokumentacji technicznej, kosztorysów 

inwestorskich, planów przesiedleń, dokumentacji przetargowych, wstępnych projektów 

podziału i wyceny nieruchomości przeznaczonych na cele budowlane). Mimo wykonania tych 
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prac, nie rozpoczęto jeszcze robót budowlano-montaŜowych komponentu B2 (Modernizacja 

koryt i kanałów Odry, urządzeń przeciwpowodziowych oraz bulwarów), zerowe było takŜe 

zaawansowanie komponentu C1 (Gotowość alarmowa i poprawa zarządzania 

powodziowego). W przypadku komponentu B4 (Projektowanie i nadzór nad budową) 

zaawansowanie rzeczowe określano na  16÷20%, a komponentu B5 (Przesiedlenia) - 70÷80%. 

Dodać naleŜy, iŜ w załączniku Nr 4 do ustawy o ustanowieniu Programu zakończenie 

finansowania i realizacji zadania „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego” 

przewidywano jeszcze w 2008 r. 

2. Na realizację zadań Programu dla Odry - 2006, RZGW wydatkował w badanym 

okresie środki z rezerwy celowej budŜetu państwa w wysokości ogółem 118.023,2 tys. zł, w 

tym w 2007 r. - 31.452,5 tys. zł, w 2008 r. - 34.372,5 tys. zł, w 2009 r. - 29.809,4 tys. zł i w 

2010 r. - 22.388,8 tys. zł.  

W paragrafach inwestycyjnych klasyfikacji budŜetowej (§ 6050 i 6060) wydatkowano środki 

w kwocie 54.835,2 tys. zł (46,5%), z tego większość bo 32.827,4 tys. zł na budowę stopnia 

wodnego Malczyce, natomiast pozostałe środki w kwocie 63.188,0 tys. zł (53,5%) zostały 

wydatkowane w paragrafach stanowiących wydatki bieŜące  (w § 4300 - zakup usług 

pozostałych w kwocie 490,0 tys. zł; w § 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie 

ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1.405,6 tys. zł 7 oraz w § 4270 - zakup usług remontowych  

w kwocie 61.292,4 tys. zł).  

W badanym okresie wartość środków trwałych wytworzonych w ramach realizacji Programu 

dla Odry – 2006 wyniosła ogółem jedynie 1.742,9 tys. zł, w tym 155,8 tys. zł w 2008 r. i 

1.587,1 8 tys. zł w 2010 r. Jak wyjaśnił Kierownik Wydziału Przygotowania i Realizacji 

Inwestycji, wynikało to m.in. z faktu, Ŝe  roboty realizowane w § 4270 w ramach Programu 

dla Odry – 2006 polegały na odbudowie zabudowy hydrotechnicznej oraz koniecznych w celu 

ich przeprowadzenia działaniach towarzyszących oraz Ŝe odbudowa zniszczonej na danym 

odcinku zabudowy regulacyjnej czy teŜ przeciwpowodziowej uregulowanej rzeki nie moŜe 

być traktowana jako zwiększenie środka trwałego, gdyŜ jest jedynie odtworzeniem i 

przywróceniem stanu pierwotnego działającego systemu zabudowy hydrotechnicznej. NIK 

podziela równieŜ stanowisko Kierownika WPiRI, Ŝe poprzez odbudowę nie zwiększy się ani 

                                                           
7 w tym w kwocie 1.205,6 tys. zł studium ochrony przed powodzią zlewni rzek: Nysa Kłodzka, Bystrzyca, 
Kaczawa, Górny Bóbr oraz w kwocie 200,0 tys. zł pomiary geodezyjne dla potrzeb studium ochrony przed 
powodzią rzeki Mała Panew. 
8 dot. regulacji i rozbudowy koryta Potoku Lesk od km 7+260 do 9+ 525 etap I odcinek w km 8+ 915 do 9+ 
525m w m. Witków Śląski. 
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przepustowość koryta ani nie zmienią się stosunki wodne, a takŜe nie zwiększy się 

bezpieczeństwo przeciwpowodziowe tego terenu (zostanie tylko przywrócony pierwotny stan 

koryta lub budowli przy uŜyciu obecnie stosowanych technologii i doświadczenia).  

2.1. Negatywnie, z punktu widzenia celowości, ocenić naleŜy wnioskowanie i 

finansowanie przez RZGW w badanym okresie ze środków Programu, przedsięwzięć o 

charakterze remontowym (w tym  takŜe naprawy awaryjne) oraz z zakresu utrzymania wód i 

budowli, a nie inwestycyjnym, o czym wskazano  wcześniej w niniejszym wystąpieniu  

Przedsięwzięcia te odbiegały bowiem od załoŜeń Programu określonych w ustawie o jego 

ustanowieniu oraz w zasadach kwalifikowania zadań inwestycyjnych do finansowania z 

rezerwy celowej Programu dla Odry – 2006 (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 

dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z 

budŜetu państwa 9, inwestycyjny charakter mają takŜe przedsięwzięcia modernizacyjne).  

Jakkolwiek poniesione przez RZGW wydatki  zostały przyznane, a następnie 

zaakceptowane przez Pełnomocnika Rządu ds. Programu dla Odry -2006,  to zdaniem NIK, 

składane przez RZGW we Wrocławiu wnioski o dofinansowanie zadań ze środków Programu 

powinny dotyczyć zadań inwestycyjnych, bowiem przede wszystkim na tej drodze moŜliwa 

jest radykalna poprawa ochrony przeciwpowodziowej.  

Finansowanie przez RZGW bieŜącej realizacji zadań statutowych środkami Programu dla 

Odry – 2006 wynikało po części z niedoboru otrzymywanych środków budŜetowych na 

utrzymanie wód i urządzeń wodnych. W badanym okresie RZGW otrzymał bowiem z budŜetu 

państwa na ten cel ogółem 6.568,6 tys. zł, z tego: 2.088,4 tys. zł w 2007 r., 1.749,2 tys. zł w 

2008 r., 1.835,7 tys. zł w 2009 r. i 895,3 tys. zł w 2010 r. ( 42,9% środków 2007 r.). Niemniej 

niewystarczająca ilość otrzymywanych środków budŜetowych na finansowanie zadań statutowych 

RZGW nie moŜe w ocenie NIK usprawiedliwiać wykorzystywania na te zadania środków 

Programu dla Odry -  2006. 

Kontrola wykazała, Ŝe finansowane przez RZGW ze środków Programu zadania 

remontowe dotyczyły m,in.: awaryjnego remontu progu piętrzącego rzeki Kwisy w 

Świeradowie Zdroju, awaryjnej zabudowa wyrwy brzegowej tamą faszynowo-kamienną na 

rzece Kaczawie w Przymówce; na dopływach Odry, tj. na rzece Bóbr, Kaczawa i Kwisa na 

kwotę 10.071,5 tys. zł (z tego w 2007 r. - 2.811,5 tys. zł; w 2008 r. - 1.502,8 tys. zł; w 2009 r. 

- 1.944,9 tys. zł i w 2010 r. - 3.812,3 tys. zł). Za wydatek bieŜący, a nie inwestycyjny naleŜy 

                                                           
9 Dz. U Nr 120, poz. 831 
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takŜe uznać sfinansowanie opracowania Raportu z realizacji zadań Programu dla Odry -2006” w 

2008 r. za kwotę 21,3 tys. zł.10  

PowyŜsze zadania nie były wymienione w zał. 3 lub 4 do ustawy o ustanowieniu 

Programu. RZGW uzasadniając ich realizację powoływało się na zapisy pkt 3 i 4 załącznika 

Nr 1 do ustawy o ustanowieniu Programu (określającego wysokość nakładów finansowych w 

komponentach:  budowle regulacyjne i budowle przeciwpowodziowe). NIK zwraca jednakŜe 

uwagę, iŜ w załączniku Nr 1 wysokość nakładów w tych komponentach odnosi się do  

wyraźnie określonych zamkniętych kwot oraz Ŝe załączniki Nr 3 i Nr 4 zawierają jedynie 

enumeratywnie wymienione zadania inwestycyjne11 finansowane ze środków Programu dla 

Odry – 2006. Tym samym nie istnieje podstawa do dowolnego uzupełniania listy zadań 

finansowanych ze środków przeznaczonych na Program, zwłaszcza, Ŝe po wyłączeniu z 

załącznika Nr 1 nakładów na komponenty: lasy; oczyszczalnie ścieków; zagospodarowanie 

przestrzenne; monitoring przeciwpowodziowy – pozostałe nakłady w załączniku Nr 1 są 

równe sumie nakładów zał. Nr 3 i Nr 4.  

Ze środków Programu zrealizowano równieŜ,  za kwotę 5.194,6 tys. zł, 13 z 22 zadań 

związanych z usuwaniem skutków powodzi z sierpnia 2010 r. TakŜe finansowanie tych zadań 

nie moŜe być ocenione jako wydatek inwestycyjny, gdyŜ ich zakres dotyczył prac o 

charakterze nieplanowanego remontu (naprawy). Wszystkie z 13 zadań dotyczyło bowiem 

działań awaryjnych (np. awaryjnej zabudowy, odtworzenia zabudowy brzegowej i dennej 

rzeki lub koryta potoku, awaryjnego zabezpieczenia osuwisk stokowych, fragmentarycznego 

remontu ubezpieczeń brzegowych i dennych). Pozostałych 9 zadań na kwotę 7.494,7 tys. zł 

sfinansowanych zostało ze środków rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk 

Ŝywiołowych.  

2.2. W ramach Programu takŜe niezasadnie (brak odniesień do załączników Nr 3 i 

Nr 4 ustawy o ustanowieniu Programu)  sfinansowano w ramach wydatków inwestycyjnych § 

6060, komponentu budowle regulacyjne i przeciwpowodziowe takie zadania jak: „Zakup 

Systemu Obsługi Procesów Inwestycyjnych Xpertis – Inwestycje – instalacja, konfiguracja i 

wdroŜenie” na kwotę 65,9 tys. zł i „ Rozbudowa Systemu Obsługi Procesów Inwestycyjnych 

Xpertis – inwestycje – dostawa sprzętu komputerowego” na kwotę 34,1 tys. zł.  

                                                           
10 Zgodnie z zasadami kwalifikowania zadań do finansowania z rezerwy celowej „Programu dla Odry-2006”, ze 
środków tej rezerwy mogą być finansowane takŜe koszty przygotowania inwestycji, tj. :opracowanie decyzji 
lokalizacyjnych, wykupy gruntów i nieruchomości, pomiary geodezyjne, dokumentacja projektowa. 
11 Mimo, Ŝe nie wszystkie z tych zadań zostały w nich szczegółowo wyodrębnione np. poz. 10.4 zał Nr 3 – 
Ochrona od powodzi Wrocławia, czy poz. 3 zał. Nr 4 – Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego 



 
 

7 

2.3. Analiza zakresu robót budowlanych wykonywanych w latach 2008-2010 w 

ramach zadania „Regulacja potoku Wilczka w miejscowości Wilkanów w km 5+750-10+400” 

wykazała, Ŝe miały one charakter robót inwestycyjnych, a nie remontowych, jak wykazywano 

we wnioskach i sprawozdaniach budŜetowych i z realizacji Programu. Zgodnie z „Projektem 

Budowlanym Regulacji Potoku Wilczka (…) w m. Wilkanów, wraz z umoŜliwieniem 

migracji oraz bytowania ryb”, na przedmiotowym odcinku potoku praktycznie nie było 

ubezpieczeń brzegowych, a zabezpieczenie dna i korektę jego spadku podłuŜnego stanowiły 

poprzeczne progi wykonane z drewnianych belek. W tej sytuacji w ramach robót 

regulacyjnych przewidziano m.in.: ubezpieczenie brzegów w postaci murów oporowych, 

wykonanie betonowo kamiennych ubezpieczeń skarpowych, ubezpieczenie dna potoku w 

postaci gurtów betonowo kamiennych.  

W projekcie budowlanym w punkcie 9 (Oddziaływanie projektowanej inwestycji na 

środowisko) zapisano m.in. iŜ cyt. „Projektowana modernizacja koryta potoku Wilczka, poza 

okresem realizacji nie spowoduje ujemnego wpływu na środowisko, zmian stosunków 

wodnych oraz nie obejmuje terenów o szczególnych wartościach przyrodniczych” oraz dalej 

Ŝe „nadanie odpowiednich parametrów koryta oraz modernizacja  prawie całkowicie 

zniszczonych ubezpieczeń, zahamuje procesy erozji brzegów”.  TakŜe wydana w marcu 2008 

r. decyzja Wojewody Dolnośląskiego zatwierdzała projekt budowlany i udzielała pozwolenia 

na budowę inwestycji pod nazwą, o której wyŜej. Wobec powyŜszego, poniesione wydatki na 

to zadanie w kwocie 4.258,0 tys. zł naleŜało zgłosić do realizacji i wykazać w sprawozdaniach 

z wykonania Programu dla Odry - 2006, jak i w sprawozdaniach budŜetowych Rb-28 z 

wykonania planu wydatków w § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych, a nie 

jak to zrobiono w § 4270 – zakup usług remontowych. Działanie takie było niezgodnie z 

zasadami klasyfikowania wydatków określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 

14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków…12.  

3. RZGW realizując w okresie objętym kontrolą zadania z Programu dla Odry - 2006 

udzielał zamówień publicznych na podstawie prowadzonych postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego, stosując tryby określone w ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych13, a ich przebieg nie naruszał zasad postępowania. NIK 

pozytywnie ocenia sposób wydatkowania środków finansowych na realizowane zadania i 

                                                           
12 Dz. U Nr 107 poz. 726 ze zm. 
13j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.  
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rzetelne dokonywanie rozliczeń wykonawców pod względem rzeczowym i finansowym oraz 

prawidłowy nadzór pełniony przez inspektorów nad realizowanymi zadaniami.  

4. RZGW odpowiadał za stan techniczny 34,3 km wzniesionych przed 1939 r. 

obwałowań na rzece Odrze. Niedostateczny stan obwałowań dotyczył 8,6 km wałów, tj. 25 %, 

a według   oceny stanu bezpieczeństwa, długość wałów zagraŜających lub mogących zagraŜać 

bezpieczeństwu wynosiła 18,0 km (52,5% ogółu). Zaznaczyć naleŜy, iŜ RZGW  podjął 

działania zmierzające do poprawy stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa  obwałowań 

(m.in. 5,5 km obwałowań było w trakcie modernizacji w ramach budowy stopnia wodnego 

Malczyce, w czerwcu 2011 r. zamierzano rozpocząć prace wykonawcze na kanale 

powodziowym o długości 6,3 km).  

5. Pozytywnie ocenić naleŜy wykonanie przez RZGW wniosków NIK z  

przeprowadzonej w 2006 r. kontroli  realizacji Programu dla Odry – 2006. 

 

Przedstawiając Panu Dyrektorowi powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli, 

wnosi o: 

1. Opracowanie w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Rządu ds. Programu dla Odry 

- 2006, planu rzeczowo-finansowego oraz harmonogramu 

zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych przewidywanych do realizacji przez 

RZGW we Wrocławiu do końca 2016 r. w ramach Programu dla Odry - 2006. 

2. Podjęcie działań zmierzających do przyspieszenia  realizacji zadań objętych 

Programem dla Odry – 2006 i przypisanych dla RZGW we Wrocławiu. 

3. Wyeliminowanie finansowania wydatków bieŜących ze środków 

otrzymywanych w ramach Programu dla Odry - 2006 poprzez przedkładanie 

jako propozycji do finansowania, zadań o charakterze inwestycyjnym i 

modernizacyjnym, tj. z wyłączeniem zadań remontowych i z zakresu bieŜącego 

utrzymania wód i budowli.  

4. Zapewnienie właściwej klasyfikacji budŜetowej zadań finansowanych w 

ramach Programu dla Odry - 2006. 

5. Doprowadzenie do poprawy stanu technicznego obwałowań rzeki Odry 

znajdujących się w niedostatecznym stanie technicznym oraz zagraŜającym lub 
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mogącym zagraŜać bezpieczeństwu  z wykorzystaniem środków na Program dla 

Odry -2006. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu – na podstawie art. 62 ust. 1 

ustawy o NIK – oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora, w terminie 30 dni od daty 

otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania 

uwag i wykonania wniosków lub o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków albo o 

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 Dyrektorowi prawo zgłoszenia na piśmie do 

dyrektora Delegatury NIK we Wrocławiu, 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 wyŜej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej Komisji NIK o sposobie ich rozpatrzenia. 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

  

 
 


