Gorzów Wlkp., dnia 19 grudnia 2013 r.

WOJEWODA LUBUSKI

GN-III.431.13.2013.SGan
Pan
Wacław Marcinowski
Przewodniczący Zarządu
Rejonowego Związku Spółek
Wodnych w Świebodzinie

Sprawozdanie
z kontroli przeprowadzonej w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie.
Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji
rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) zespół w składzie:

1. Stanisław Ganczarski – Inspektor w Wydziale Gospodarki

Nieruchomościami

- przewodniczący zespołu kontrolnego,
2. Jan Wyszyński – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami – członek zespołu kontrolnego,
na podstawie upoważnień nr 524-1/2013, 524-2/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku
przeprowadzili kontrolę w trybie uproszczonym w Rejonowym Związku Spółek Wodnych
w Świebodzinie, ul. Wałowa 3, 66 - 200 Świebodzin.

Przedmiot kontroli obejmował „Wykorzystanie w 2013 roku środków finansowych
przyznanych z budżetu państwa w ramach dotacji podmiotowej dla Gminnych Spółek
Wodnych” zrzeszonych w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie.

Celem

kontroli

było

sprawdzenie

pod

względem

w 2013 roku przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych

zgodności

wykorzystania

w Świebodzinie przyznanych

z budżetu państwa środków finansowych w ramach dotacji podmiotowych dla Gminnych
Spółek Wodnych na dofinansowanie bieżącej działalności spółek z wykonanymi robotami
konserwacyjnymi na urządzeniach melioracji wodnych szczegółowych.
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W trakcie postępowania kontrolnego ustalono, że:
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Świebodzinie swoją działalność statutową
prowadzi w oparciu o statut uchwalony uchwałą nr 1/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r.,
XXXV

Walnego

Zgromadzenia

Członków

Rejonowego

Związku

Spółek

Wodnych

i zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Lubuskiego Nr D.G.I.0117–2–4/02 z dnia
31 lipca 2002 r. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Świebodzinie został wpisany
do Katastru Wodnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
dnia 12 października 1976 r. Na wniosek Rejonowego Związku Spółek Wodnych
w Świebodzinie znak: SW/29/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r., Marszałek Województwa
Lubuskiego decyzją nr DW.I732.196.2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. zatwierdził zmianę
statutu Rejonowego Związku Spółek Wodnych uchwaloną

uchwałą Nr 2/2011 z dnia

20 czerwca 2011 r. XLIV Walnego Zgromadzenia Członków Rejonowego Związku Spółek
Wodnych wprowadzając w rozdziale 3 w § 8 pkt 6 o brzmieniu :
„6.Dochodzenie zapłaty składek i świadczeń na rzecz związku , nie zrealizowanych
w oznaczonym terminie, może zostać zlecone firmie windykacyjnej lub skierowane na drogę
sądową”.
W

kontrolowanym

okresie

funkcję

Przewodniczącego

Zarządu

Rejonowego

Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie, kierownika podmiotu kontrolowanego, sprawował
i sprawuje w dalszym ciągu Pan Wacław Marcinowski.
W 2013 roku Wojewoda Lubuski na wnioski Gminnych Spółek Wodnych zrzeszonych
w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie przekazał dotację podmiotową
na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 63 448,00 zł.
Zarządzeniem nr 269 z dnia 19 października 2013 r. Wojewoda Lubuski zwiększył
dotację dla Gminnej Spółki Wodnej Szczaniec w wysokości 10 000,00 zł na utrzymanie
i eksploatację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na realizację zadania
„Gruntowną

konserwację

rowu

R-G0-F

w

km

1+350

÷

1+900

oraz

R-F11

w km 0+000 ÷ 0+315 we wsi Wilenko”.
Łącznie Gminne Spółki Wodne wchodzące w skład Rejonowego Związku Spółek
Wodnych w Świebodzinie otrzymał dotację podmiotową w wysokości 73 448,00 zł.
Dnia 11 grudnia 2013 r. kontrolujący przeprowadzili oględziny wykonanych robót
konserwacyjnych w ramach środków finansowych dotacji podmiotowej na urządzenia
melioracji wodnych szczegółowych na terenie GSW Lubrza, GSW Łagów, GSW Skąpe,
GSW Szczaniec, GSW Świebodzin i GSW Zbąszynek wchodzących w skład Rejonowego
Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie.
W trakcie oględzin robót konserwacyjnych ustalono, że do dnia 30 listopada 2013 r. RZSW
w Świebodzinie wykonał ogółem konserwację 91,9 km urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych za kwotę 383,1 tys. zł, w tym konserwację 14,6 km rowów w ramach
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środków finansowych z dotacji podmiotowej dla spółek wodnych za kwotę 64,1 tys. zł,
co stanowi 87,3% przekazanych środków na ten cel przez Wojewodę Lubuskiego.
Z przedstawionej przez kontrolowanego zestawień wykonanych robót na obiektach i lustracji
wykonanych robót konserwacyjnych w terenie wynika, że przekazane środki dotacji
podmiotowej

zostały przeznaczone

w 100%

na konserwację urządzeń melioracji

szczegółowej.
W czasie oględzin wykonanych robót i porównaniu z protokołami odbioru kontrolujący
stwierdzili, że wykonywane roboty odbierane były komisyjnie przy udziale przedstawicieli
GSW, przedstawicieli samorządów gminnych i przedstawiciela RZSW w Świebodzinie
jako Wykonawcy. Zdaniem kontrolujących roboty konserwacyjne wykonano starannie,
zgodnie ze sztuką melioracyjną.
Z wyjaśnień Rejonowego Związku Spółek Wodnych wynika, że pozostałe
do wykonania roboty zostaną zakończone do końca roku, a protokoły odbioru robót
konserwacyjnych na ww. urządzeniach melioracji wodnych szczegółowych wykonanych
przez RZSW w Świebodzinie zostaną przesłane do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
do dnia 10 stycznia 2014 r.
Z kontroli dokumentów źródłowych przedłożonych do kontroli przez Rejonowy
Związek Spółek Wodnych w Świebodzinie oraz oględzin wykonanych robót konserwacyjnych
w terenie wynika, że wykorzystanie w 2013 roku środków finansowych przyznanych
z budżetu państwa w ramach dotacji podmiotowej dla Gminnych Spółek Wodnych
na realizację działalności bieżącej oraz skuteczność wpłaconych składek na rzecz spółek
według stanu na 30 listopada 2013 r. przedstawia się następująco:
Rzeczowe w km

Finansowe w tys. zł

ogółem

w tym:
z dotacji
podmiot
owej

Otrzymana
dotacja
podmiotowa
w zł.

1,9

24,6

4,1

2,3

0,6

6,2

Skąpe

6,8

0,8

Szczaniec

27,2

Świebodzin

Ogółem

w tym:
z dotacji
podmiot
owej

Lubrza

9,2

Łagów

GSW

Wpłacone składki
w 2013 r. na rzecz
GSW

w tys.
zł.

w%

5 120

12,7

76,6

1,2

1 236

3,0

77,3

25,0

2,4

4 340

11,1

85,5

5,5

109,6

27,2

27 204

39,4

75,7

27,5

4,2

120,5

19,0

18 993

46,3

74,3

Zbąszynek

18,9

1,6

97,2

10,2

16 555

43,9

91,2

RAZEM

91,9

14,6

383,1

64,1

73 448

156,4

79,9
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Mając na względzie powyższe ustalenia kontrolujący stwierdzają, że przekazane przez
Wojewodę Lubuskiego środki finansowe w ramach dotacji podmiotowej na dofinansowanie
bieżącej działalności Gminnych Spółek Wodnych wchodzących w skład Rejonowego
Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie w części kontrolowanej zostały wykorzystane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

W związku z powyższymi ustaleniami w trakcie kontroli działalność Rejonowego Związku
Spółek Wodnych w Świebodzinie w zakresie prawidłowości wykorzystania w 2013 roku
środków finansowych przyznanych z budżetu państwa w ramach dotacji podmiotowej
dla Gminnych Spółek Wodnych wchodzących w skład Związku, w tym zgodności
wykonanych robót konserwacyjnych w terenie w ramach przyznanej dotacji z dokumentami
rozliczeniowymi oceniono pozytywnie.

Jednocześnie informuję Pana Przewodniczącego, że zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy
z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092)
kierownik podmiotu kontrolowanego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko.

WOJEWODA LUBUSKI
Jerzy Ostrouch
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