
      

 

 

 

WOJEWODA LUBUSKI 

                                                                                        Gorzów Wlkp., 24 stycznia  2020 r. 

    
 
    BF-VIII.431.20.2019.AByl 
 

 

Pan 

        Waldemar Łebek 

Przewodniczący Zarządu 

Spółki Wodnej Lubiszyn  

 

 

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym 

 

Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), w związku z art. 443 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) oraz art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli  

w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092 ze zm.) w dniu 11 grudnia 2019 r. w Spółce Wodnej 

Lubiszyn, ul. Myśliborska 16, 66-433 Lubiszyn, została przeprowadzona w trybie uproszczonym planowa 

kontrola finansowa. W okresie objętym kontrolą funkcję Przewodniczącego Zarządu jednostki pełnił Pan 

Waldemar Łebek. 

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Budżetu i Finansów Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Gorzowie Wlkp.: 

 Anna Bylina –  Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale Kontroli i Rozliczeń Finansowych –  

na podstawie upoważnienia Wojewody Lubuskiego nr 280 - 1/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. - 

przewodnicząca zespołu kontrolnego, 

 Katarzyna Czapska – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Kontroli i Rozliczeń Finansowych –  

na podstawie upoważnienia Wojewody Lubuskiego nr 280 - 2/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. 

 

W trakcie czynności kontrolnych dokumenty przedkładali oraz wyjaśnień udzielali:   

Pan Waldemar Łebek  – Przewodniczący Spółki Wodnej Lubiszyn, 

Pani Urszula Michniewicz – pracownik prowadzący obsługę biurową Spółki Wodnej Lubiszyn na podstawie 

umowy zlecenie.  
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PRZEDMIOT I ZAKRES KONTROLI: 

Wykorzystanie środków finansowych przyznanych w 2019 r. z budżetu państwa w ramach dotacji 

podmiotowej dla gminnych Spółek Wodnych.  

Działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą została oceniona pozytywnie. 

Oceny dokonano w oparciu o następujące ustalenia: 

Zgodnie z art. 443 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) 

spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej państwa udzielanej w formie dotacji podmiotowej 

przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych  

z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, z wyłączeniem zadań na realizację,  których została udzielona 

inna dotacja.  

Spółka Wodna Lubiszyn w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli działa na podstawie: 

 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.); 

 Statutu Spółki Wodnej Lubiszyn, zatwierdzonego Decyzją Starosty Gorzowskiego znak: 

BŚ.6343.1.1.2011.OŚ z dnia 09 stycznia 2012 r. i przyjętego uchwałą Nr 1/2011 Walnego 

Zgromadzenia Spółki Wodnej Lubiszyn z dnia 23 listopada 2011 r. wraz ze zmianami 

wprowadzonymi uchwałami nr: 4/2016 z dnia 17 kwietnia 2016 r. oraz 4/2018 z dnia 11 marca 

2018 r.; 

 Zaświadczenia Nr ZI-5034-28/17-ew Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  

w Szczecinie z dnia 27 marca 2017 r. o wpisie Spółki Wodnej Lubiszyn do Katastru Wodnego 

Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego pod numerem 552. 

Celem spółki zgodnie z §2 Statutu Spółki Wodnej Lubiszyn jest zaspokajanie wskazanych ustawą prawną 

Prawo Wodne potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami, a w szczególności wykonywanie, 

utrzymywanie oraz eksploatacja urządzeń służących do: 

 ochrony przed powodzią, 

 melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych, 

 wykorzystywanie wody do celów przeciwpożarowych, 

 utrzymywanie wód. 

Zgodnie z §12 Statutu Spółki Wodnej Lubiszyn organami spółki wodnej są: Walne Zgromadzenie, Zarząd, 

Komisja Rewizyjna, o ile spółka liczy więcej niż dziesięciu członków.   

W okresie objętym kontrolą w Zarządzie Spółki funkcję Przewodniczącego Zarządu pełnił - Pan Waldemar 

Łebek, Zastępcy Przewodniczącego Zarządu - Pan Andrzej Pawelec, Sekretarza - Pan Jan Boba oraz 

Członka Zarządu - Pan Jarosław Malinowski.  

 



 3 

 

W dniu 7 września 2012 r. Spółka Wodna Lubiszyn zawarła umowę z zewnętrznym biurem poradnictwa 

podatkowego na prowadzenie jej ksiąg rachunkowych (zgodnie z art. 441 ust. 4 ustawy prawo wodne). 

W dniu 27 maja 2019 r. Spółka Wodna Lubiszyn reprezentowana przez upoważnione osoby złożyła  

do Wojewody Lubuskiego wniosek o przyznanie w 2019 r. dotacji podmiotowej z budżetu państwa  

na dofinansowanie bieżącej działalności Spółki na kwotę dotacji w  wysokości 30.000,00 zł.  

Wniosek został zatwierdzony przez Kierownika Biura Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym  

w Gorzowie Wlkp. W dokumencie wskazano, że jednostka planuje wykonanie robót konserwacyjnych 

urządzeń melioracyjnych w 2019 r. o wartości 126.742,46 zł.  

Kontrolujący zweryfikowali poszczególne pozycje wniosku będącego podstawą do przyznania dotacji  

z dokumentacją źródłową. Ustalono, że zawarte we wniosku dane w zakresie: planowanej wartości robót 

konserwacyjnych w 2019 r. z udziałem wnioskowanej dotacji, wysokości uchwalonej składki,  planowanej 

kwoty składek wnoszonych przez członków w 2019 r. oraz kwoty wniesionych składek za rok poprzedni  

są zgodne z danymi wynikającymi z dokumentacji finansowo-merytorycznej pozyskanej z jednostki.   

W dniu 3 czerwca 2019 r. Wojewoda Lubuski powołał Komisję do spraw rozpatrywania wniosków  

o udzielenie dotacji podmiotowej przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności spółek wodnych. 

W dniu 3 lipca 2019 r. Komisja dokonała podziału dotacji ujętej w budżecie Wojewody Lubuskiego  

w 2019 r., w ramach środków zaplanowanych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01009 – 

Spółki Wodne, §2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych na łączną kwotę 1.201.000,00 zł. Szczegółowe zestawienie dofinansowania spółek wodnych 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Komisji. Podział środków został zaakceptowany przez 

Wojewodę Lubuskiego w dniu 08 lipca 2019 r. 

Zgodnie z ww. podziałem Spółce Wodnej Lubiszyn przyznano dotację w wysokości 30.000,00 zł.  

W dniu  5 sierpnia 2019 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Władysławem Dajczakiem  a Spółką Wodną 

Lubiszyn, reprezentowaną przez Waldemara Łebek – Przewodniczącego Zarządu oraz Andrzeja Pawelec – 

Zastępcę Przewodniczącego Zarządu zawarta została umowa dotacji  na wykonanie konserwacji rowów 

melioracji wodnych w kwocie 30.000 zł. Przyjmujący dotację zaplanował wykonanie konserwacji 

następujących rowów melioracji wodnych: 

      Tabela 1. Zakres prac 

Lp. Obręb Numer urządzenia Długość (m) 

 

1. 
Ściechów 

R-CH-E 1093 

R-Ch-H 999 

2. Wysoka R-B7 1995 

3. Mystki 

R-Ms-A2 730 

R-Ms-A1 930 

R-Ms-2 294 

                                                                                                                          suma:   6041 
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Spółka Wodna Lubiszyn zobowiązała się zrealizować zadanie w terminie do 1 listopada 2019 r.  

Wyboru wykonawcy zadania dokonano w oparciu o analizę ofert złożonych przez trzech oferentów 

(dokumentacja w aktach kontroli). Ustalono, że wykonanie prac Spółka Wodna zleciła Przedsiębiorstwu 

Handlowo Usługowemu xxxx – xxxxxxx xxxxxxx. Przedsiębiorstwo przedstawiło najniższą ofertę cenową, tj. 

4,60 zł netto (3,80 zł za mb wykonanych prac oraz 0,80 zł za mb obkoszenia).  W dniu 30 sierpnia  

2019 r. Spółka Wodna zawarła z Przedsiębiorstwem xxxxx umowę nr 1/2019, w której strony szczegółowo 

określiły zakres prac i ustaliły termin zakończenia robót na dzień 12 października 2019 r. 

 

Zespół kontrolny ustalił, że komisja w składzie Waldemar Łebek – Przewodniczący Spółki Wodnej Lubiszyn, 

Wiesław Kluska, Paweł Nowak – Członkowie przy udziale przedstawiciela Gminy Lubiszyn dokonali odbioru 

końcowego zleconych robót konserwacyjnych. W protokole nr 1/2019 wskazano, że komisja bez uwag  

przyjęła wykonane roboty na kwotę 34.179,98 zł. W dniu 31 października 2019 r. wykonawca wystawił 

fakturę vat nr 11/10/19 na kwotę 34.179,98 zł z terminem płatności do 30 listopada 2019 r. Spółka wodna 

dokonała zapłaty za ww. fakturę w dniu 8 listopada 2019 r. w kwocie 10.000,00 zł oraz w dniu 29 listopada 

2019 r. w kwocie 24.179,98 zł. Na dowodzie księgowym zawarto zapis o sfinansowaniu zadania ze środków 

budżetu państwa w kwocie: 30.000 zł oraz ze środków własnych w kwocie: 4.179,98 zł.  

 

Zgodnie z §3 pkt 1 umowy dotacji w dniu 12 listopada 2019 r. Spółka Wodna Lubiszyn złożyła  

do Wojewody Lubuskiego dokumentację niezbędną do rozliczenia dotacji, tzn. protokół nr 1/2019 z odbioru 

końcowego robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych, który zgodnie z §3 pkt 2 umowy dotacji 

został podpisany przez przedstawiciela Gminy Lubiszyn, zestawienie wykonanych robót oraz fakturę  

nr 11/10/19 wraz z dokumentacją fotograficzną na płycie CD. 

 

PODSUMOWANIE: 

 

Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości, tj. 30.000,00 zł. Zespół kontrolny potwierdził 

prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej w rozdziale 01009 §2580. W trakcie kontroli nie 

stwierdzono nieprawidłowości i uchybień, wobec czego nie formułuje się zaleceń.  

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 52 ust.5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji 

rządowej (Dz.U Nr.185, poz. 1092 ze zm.) Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych 

od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko.  

 

            WOJEWODA LUBUSKI  
                  

                 Władysław Dajczak 
 


