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WOJEWODA LUBUSKI                                                    Gorzów Wlkp., dnia  23  lipca 2014 r. 
 
 
GN-III.431.2.2014.SGan                                                            

 
Pan 
Zygmunt Muszy ński 
p.o. Dyrektora Lubuskiego Zarz ądu 
Melioracji i Urz ądzeń Wodnych 
w Zielonej Górze  
ul. Ptasia 2B 
65 – 514 Zielona Góra  

 
                                                                          Pan 
                                                                          Zbigniew Wierzbicki 
                                                                          Dyrektor 
                                                                          Melioracji Lubuskiej 
                                                                          w Gorzowie Wlkp. 
                                                                          ul. Mazowiecka 2 
                                                                          66-400 Gorzów Wlkp. 
 

 

WYSTĄPIENIE    POKONTROLNE 
 

Kontrolujący: Stanisław Ganczarski – starszy inspektor w Wydziale 

Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 

Wlkp.  - przewodniczący zespołu kontrolnego oraz Jan Wyszyński – starszy inspektor 

wojewódzki w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., działając na podstawie upoważnień  

nr 119 -1/2014 i 119-2/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. przeprowadzili w okresie  

od 16 kwietnia 2014 r. do 3 czerwca 2014 roku kontrolę problemową w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w podległych 

jednostkach, tj.: Lubuskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej 

Górze, ul. Ptasia 2 B, 65-514 Zielona Góra oraz Melioracji Lubuskiej w Gorzowie 

Wlkp., ul. Mazowiecka 2, 66-400 Gorzów Wlkp.  

Ponadto kontrolą objęto Oddział Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 52, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz Inspektoraty 

Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze.  

Kontrolę przeprowadzono w zakresie „Realizacja w 2013 r. zadań w zakresie 
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utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji podstawowych oraz inwestycji 

melioracyjnych realizowanych przez samorząd województwa jako zadania z zakresu 

administracji rządowej, w tym z  „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013” oraz „Programu dla Odry 2006”. Kontrolą objęto zadania realizowane  

i zrealizowane w 2013 roku. 

 

Działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli  

w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), przekazuję Państwu niniejsze  

wystąpienie pokontrolne. 

 

Kontrolowana działalność Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

w Zielonej Górze, ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Góra w zakresie utrzymania  

i eksploatacji urządzeń melioracji podstawowych oraz inwestycji melioracyjnych 

realizowanych przez samorząd województwa jako zadania z zakresu administracji 

rządowej, w tym: z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” oraz 

„Programu dla Odry - 2006” została oceniona pozytywnie z uchybieniami .   

 

Kontrolowana działalność Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp.,  

ul. Mazowiecka 2 w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji 

podstawowych – 26 stacji pomp w północnej części województwa została oceniona 

pozytywnie . 

 

W dniach od 16 kwietnia 2014 r. do 3 czerwca 2014 r. zgodnie z Rocznym 

Planem Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na 2014 rok  

kontrolujący przeprowadzili kontrolę w zakresie: „Realizacja w 2013 r. zadań  

w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych 

oraz inwestycji melioracyjnych realizowanych przez samorząd województwa, jako 

zadanie z zakresu administracji rządowej, w tym z „Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz z „Programu dla Odry – 2006”. 

Zgodnie z założeniami analizy przedkontrolnej postępowaniem kontrolnym 

objęto 30% zadań zrealizowanych w 2013 r. na obiektach melioracji wodnych 

podstawowych oraz będących w realizacji w ramach wieloletnich planów 

inwestycyjnych stanowiących strategiczne znaczenie w zabezpieczeniu województwa 

lubuskiego przed powodzią.  
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Z dokumentów źródłowych wynika, że w ustawie budżetowej  

na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. – podpisanej przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej dnia 1 lutego 2013 r. (Dz. U. z 5 lutego  

2013 r. poz. 169) na utrzymanie wód publicznych i urządzeń melioracji wodnych 

podstawowych dla województwa lubuskiego zapisano środki w kwocie  

9 000 000 zł.  

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2013 r. na realizację wyżej wymienionego 

zadania z rezerwy celowej Ministerstwa wydzielił kwotę 14 418 000 zł. 

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w 2013 r. pozyskał 

dodatkowe środki w kwocie 144 000 zł, w tym: z Zielonogórskich Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zielonej Górze w kwocie 94 000 zł z przeznaczeniem  

na konserwację: rzeki Obrzycy, rzeki Gniłej Obry, Kanału Zawadka i Kanału Łącza 

oraz z Urzędu Miejskiego w Żarach kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem  

na konserwację rzeki Żarki oraz rzeki Czerwona Woda.  

Z przyznanych środków dla województwa lubuskiego w kwocie 23 418 000 zł 

oraz pozyskanych środków w  kwocie 144 000 zł przez Lubuski Zarząd Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, Zarząd Województwa Lubuskiego 

przeznaczył: 

• 1 481 980 zł na Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp. na utrzymanie  

i eksploatację 26 stacji pomp w północnej części województwa 

lubuskiego, 

• 22 080 020 zł dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Zielonej Górze na utrzymanie wód publicznych i urządzeń melioracji 

wodnych podstawowych. 

W trakcie 2013  roku na wniosek Zarządu Województwa Lubuskiego środki 

przewidziane na utrzymanie wód publicznych i urządzeń melioracji podstawowych 

zostały zmniejszone z kwoty 22 080 020 zł  do kwoty 22 020 020 zł. 

Uzyskane ze zmniejszenia środki w kwocie 60 000 zł Zarząd Województwa 

Lubuskiego przeznaczył na prace geodezyjno-kartograficzne przy aktualizacji rejestru 

powierzchniowego obwodów łowieckich na terenie województwa lubuskiego.  

Z analizy dokumentów źródłowych udostępnionych do kontroli przez Lubuski 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze wynika, że w 2013 roku 

środki z rezerwy celowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w łącznej kwocie  

22 020 020 zł wykorzystano na realizację poniższych zadań, w tym: 
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• 12 410 844,84 zł na konserwację 1 881,202 km  rzek i kanałów,  

co stanowi 47,01% stanu ewidencyjnego,  

• 2 633 899,32 zł na konserwację 648,770 km wałów p. powodziowych, 

co stanowi 79,32% stanu ewidencyjnego,  

• 6 660 406,17 zł na utrzymanie, eksploatację i remonty bieżące  

42 czynnych stacji pomp mających zasadnicze znaczenie w ochronie 

przeciwpowodziowej, w tym: 

- 4 210 317,60 zł na energię elektryczną związaną z pompowaniem 

   wody,  

     -  1 536 092,35 zł na remonty i bieżące utrzymanie stacji pomp, 

     -  913 996,22 zł na utrzymanie i eksploatację 16 stacji pomp położonych 

        w południowej części województwa lubuskiego w ramach działalności 

        Inspektoratu Eksploatacji Stacji Pomp w Sulechowie, 

• 314 869,67 zł na pozostałe zadania, w tym: - opracowanie operatów 

wodnoprawnych wraz z pozwoleniami wodnoprawnymi, prace  

geodezyjne, kspertyzy, nadzór przyrodniczy i narzędzia dla 

bezrobotnych pracujących na rzecz gospodarki wodnej. 

 W dniach od 16 kwietnia 2014 r. do dnia 28 czerwca 2014 r.  kontrolujący 

prowadzili kontrole w Lubuskim Zarządzie Melioracji w Zielonej Górze, w Oddziale 

LZMiUW w Gorzowie Wlkp. i podległych Inspektoratach Lubuskiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych: Gorzów Wielkopolski, Krosno Odrzańskie,  Lubsko,  

Nowa Sól,  Sulechów, Eksploatacji Stacji Pomp Sulechów, Słubice,  Zielona Góra  

i Żagań w zakresie realizacji w 2013 roku zadań w ramach środków finansowych  

przekazanych przez Wojewodę Lubuskiego na utrzymanie i eksploatację urządzeń 

melioracji wodnych podstawowych, w tym: utrzymanie stacji pomp (energia 

elektryczna, remonty, materiały eksploatacyjne), konserwację rzek i kanałów oraz 

konserwację wałów p. powodziowych.  

Z analiz dokumentów źródłowych udostępnionych do kontroli przez  

Dział Eksploatacji Urządzeń Melioracyjnych Lubuskiego Zarządu Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, Zespół Eksploatacji Urządzeń Melioracyjnych 

Oddziału w Gorzowie Wlkp. oraz podległe Inspektoraty Lubuskiego Zarządu 

Melioracji Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze wynika, że zamówienia publiczne 

były realizowane w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) lub przepisy wewnętrzne zawarte  
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w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Lubuskim Zarządzie Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze (załącznik do zarządzenia  

nr 18/2009 Dyrektora LZMiUW w Zielonej Górze z dnia 29 kwietnia 2009 r.). 

W trakcie kontroli dokumentów kontrolujący stwierdzili niejednakowe stosowanie 

dokumentów w postępowaniach o udzielenie zamówień z konieczności.  

W związku z powyższym kontrolujący proponują wprowadzenie jednakowych 

dokumentów w celu uściślenia procedur w postępowaniach o udzielenie zamówień 

publicznych z konieczności.  

W trakcie oględzin w terenie stwierdzono małe stany wód w niektórych rowach 

melioracyjnych. Zdaniem kontrolujących należy w miarę możliwości przystąpić  

do systematycznych remontów i odbudowy urządzeń piętrzących będących  

w ewidencji Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze. 

Ponadto na niektórych kanałach podstawowych istnieje potrzeba przywrócenia 

optymalnych przekrojów poprzecznych koryt konserwowanych kanałów w celu 

poprawy przepływów wód. 

Kontrolujący nie wnoszą zastrzeżeń co do prawidłowości wyboru wykonawców  

i zawieranych umów z wykonawcami, jakości wykonanych robót na zadaniach oraz 

celowości i prawidłowości wykorzystania środków finansowych na realizację tych 

zadań (notatki służbowe z analizy dokumentów źródłowych i protokoły oględzin 

zadań znajdują się w aktach kontroli).  

 

W dniu 17 kwietnia 2014 r. kontrolujący przeprowadzili kontrolę  

w Inspektoracie Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Zielonej 

Górze  w zakresie realizacji w 2013 roku zadań sfinansowanych ze środków 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi.  

Na wniosek Wojewody Lubuskiego w 2013 r. Lubuski Zarząd Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze otrzymał z rezerwy budżetowej Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych środki w kwocie 2 093 856 zł na usuwanie skutków powodzi,  

w tym: 

• 1 980 300 zł na zadanie „Zabezpieczenie wyrwy – wał p. powodziowy  

 w km 44+030 – 44+130 rzeki Bóbr w gminie Nowogród Bobrzański  

(odc. 9P Turów – Nowogród w km 1+200 – 1+300)”, 

• 113 556 zł na zadanie „Kanał Borowy – usuwanie skutków powodzi 2013 r. 

 w km 0+000 – 2+700”. 
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      Analiza dokumentów źródłowych ww. zadań przekazanych do kontroli przez 

Inspektorat LZMiUW w  Zielonej Górze wykazała, że Lubuski Zarząd Melioracji  

 i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze zamówienia publiczne realizował w oparciu  

o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907).  

W trakcie przeprowadzonych oględzin zadań w dniu 17 kwietnia 2014 r.  kontrolujący 

stwierdzili, że roboty wykonano dobrze w oparciu o zawarte umowy z wykonawcami. 

Zdaniem kontrolujących środki przekazane przez Wojewodę Lubuskiego  

na realizację zadań w części kontrolowanej wykorzystano celowo i zgodnie  

z przeznaczeniem (protokół z oględzin i notatka służbowa z analizy dokumentów 

objętych kontrolą znajdują się w aktach kontroli). 

 

W dniu 3 czerwca 2014 r. kontrolujący przeprowadzili kontrolę w Melioracji 

Lubuskiej w Gorzowie Wlkp. w zakresie realizacji w 2013 roku przez jednostkę zadań 

ze środków budżetu państwa na utrzymania i eksploatacji 26 stacji pomp w północnej 

części województwa. 

Z dokumentów udostępnionych do kontroli przez jednostkę kontrolowaną wynika,  

że w 2013 r. Zarząd Województwa Lubuskiego ze środków budżetu państwa  

przeznaczył  kwotę 1 481 980 zł dla  Melioracji  Lubuskiej w Gorzowie Wlkp.  

na utrzymanie i eksploatację stacji pomp w północnej części województwa 

Lubuskiego.  

Analiza dokumentów objętych kontrolą wykazała, że na działalność statutową  

Melioracja Lubuska wykorzystała 1 481 980 zł.  

W trakcie kontroli dokonano oględzin stacji pomp w Starym Polichnie, 

Ludzisławicach, Santoku i Świniarach; nie stwierdzono nieprawidłowości  

w utrzymaniu i eksploatacji ww. stacji. Kontrolujący nie wnieśli zastrzeżeń  

do działalności statutowej i wykorzystania środków budżetu państwa na ten cel 

(protokół z oględzin i notatka służbowa z analizy dokumentów objętych kontrolą 

znajdują się w aktach kontroli). 

W dniach od 16 kwietnia 2014 r. do dnia 28 maja 2014 r. upoważnieni 

przedstawiciele zespołu kontrolnego przeprowadzili kontrole w Lubuskim Zarządzie 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze i Oddziale Lubuskiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gorzowie Wlkp. w zakresie realizacji w 2013 roku 
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zadań inwestycyjnych z budżetu państwa, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007 – 2013 i Programu dla Odry – 2006.  

     Z analizy dokumentów udostępnionych do kontroli wynika, że Plan inwestycyjny  

na 2013 r. opracowany przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  

w Zielonej Górze i zatwierdzony przez Wojewodę Lubuskiego zakładał  

do wykorzystania poniższe środki finansowe: 

• 1 500 000 zł z budżetu państwa na realizacje zadań inwestycyjnych w 2013 r., 

• 6 391 000 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań 

inwestycyjnych w ramach wieloletniego „Programu dla Odry – 2006”, 

• 66 691 848 zł (plan po zmianach) środki w ramach „Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”, działanie Poprawianie i rozwijanie 

infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 

przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.  

 

Z analizy dokumentów udostępnionych do kontroli wynika, że Lubuski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze środki w kwocie 1 500 000 zł 

przeznaczone na inwestycje wykorzystał w całości na realizacje zadań 

inwestycyjnych, w tym:  

- na realizację zadań inwestycyjnych, wykup gruntów pod inwestycje, 

odszkodowania jak również pokrycie kosztów niekwalifikowanych przy realizacji 

zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Analiza ww. dokumentów oraz oględzin zadań inwestycyjnych w terenie potwierdziły 

celowość i prawidłowość wykorzystania środków z budżetu państwa (protokoły 

oględzin i notatki z analizy dokumentów objętych kontrolą znajdują się w aktach 

kontroli). 

Z kontroli udostępnionych dokumentów wynika, że plan inwestycyjny  

na 2013 rok (po zmianach) w zakresie melioracji wodnych podstawowych dla 

województwa lubuskiego  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

na lata 2007 – 2013 został ustalony i zatwierdzony przez Wojewodę Lubuskiego  

na poziomie  66 691 849 zł. 

W ramach planowanych na 2013 rok środków z „Programu Rozwoju Obszarów  

Wiejskich na lata 2007 – 2013 ” na inwestycję melioracji wodnych podstawowych 

wykorzystano środki w wysokości 32 209 582,26 zł. Natomiast niewykonanie planu 

inwestycyjnego zamknęło się na poziomie  34 482 266,74 zł. 



 8 

Z wyjaśnień Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze 

wynika, że: 

• na niewykonanie planu wydatków wpływ miały duże spadki wartości zadań  

po przeprowadzeniu postępowań przetargowych oraz problemy przy 

przejmowaniu gruntów od właścicieli prywatnych na rzecz planowanych 

inwestycji, 

• zadania planowane do rozpoczęcia w 2013 roku zostały opóźnione z powodu 

przedłużającej się procedury uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji 

zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2013 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowych. Województwo Lubuskie zmuszone było  

do przesunięcia zaplanowanych środków na lata 2014  - 2015, 

• z planowanych przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  

do zakończenia w 2013 roku czterech zadań, z przyczyn niezależnych  

od Inwestora nie zakończono dwóch zadań, w tym: 

             - w przypadku zadania „ Odbudowa (modernizacja) wału 

                        przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 478,0 do km 482,2 w rejonie  

                        m. Dobrzęcin – Pomorsko”  nastąpiło wydłużenie procedury uzgodnień 

                        zakresu wycinki i sposobu zagospodarowania pozyskanego drewna, 

       - w przypadku zadania „Oksza - budowa nowej przepompowni” w km 25+200 

       rzeki Warty przy pracach poprzedzających zapuszczenie studni natrafiono 

       na słabonośny grunt,  

• wszystkie niewykorzystane środki w roku 2013 zostały przesunięte  

na lata kolejne, a LZMiUW w Zielonej Górze czyni wszelkie możliwe starania,  

aby środki przyznane na realizację inwestycji melioracyjnych dla 

województwa lubuskiego w łącznej perspektywie  lat 2007 – 2013 były w pełni 

wykorzystane w terminie do dnia  30 czerwca 2015 r . 

Analiza dokumentów zadań realizowanych w ramach środków finansowych  

z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 przez Dział Inwestycji 

Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze oraz Zespół Inwestycji 

Oddziału Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gorzowie Wlkp. nie wykazał 

nieprawidłowości.  

Postępowanie kontrolne wykazało, że: 

•  przetargi na wybór wykonawców robót budowlano-montażowych oraz 

 dokumentacji technicznych prowadzono w drodze przetargu 

 nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

 zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.), 
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•  roboty na  zadaniach prowadzono w oparciu o dokumentacje techniczne  

 i zgodnie z umowami zawartymi z Wykonawcami, 

• odbiory wykonanych robót na przedmiotowych zadaniach przeprowadzano  

komisyjnie protokołami odbioru końcowego z udziałem inspektora nadzoru  

inwestorskiego, przedstawicieli Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych oraz przedstawicieli samorządów gminnych. 

 

Zdaniem kontrolujących przekazane przez Wojewodę Lubuskiego w 2013 r. środki  

na realizację zadań objętych „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013” 

w części kontrolowanej wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Kontrolujący wyrażają poważne obawy, że przyznany limit środków finansowych dla 

województwa lubuskiego na inwestycje melioracyjne z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007 – 2013 nie zostanie w pełni wykorzystany do dnia 30 czerwca 2015 r . 

  

W dniach 16.04.2014 r., 28.05.2014 r. i  02.06.2014 r. przedstawiciele zespołu 

kontrolującego przeprowadzili kontrole zadań realizowanych przez Lubuski zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w ramach środków finansowych  

z Programu dla Odry - 2006 

    Z analizy dokumentów udostępnionych do kontroli wynika, że w 2013 r. w ramach 

przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa środków finansowych w kwocie 

6 391 493 zł  na realizację „Programu dla Odry – 2006”, Lubuski Zarząd Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze realizował cztery wieloletnie zadania 

inwestycyjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych, w tym: 

• zadanie „Koszęcin – budowa nowej przepompowni” w km 46+800 L 

rzeki Warty, wydatkując kwotę 813 649,99 zł, 

• zadanie  „Przepompownia Witnica – odbudowa” w km 22+250 P rzeki 

Warty, wydatkując kwotę  1 084 000,01 zł, 

• zadanie „Przepompownia Ludzisławie – odbudowa” w km 219+600 L 

rzeki Noteć,  wydatkując kwotę 676 349,50 zł, 

• zadanie „Głęboka – Ledno – odbudowa i modernizacja wałów rzeki 

Odry w km  464,3 – 466,6” , wydatkując kwotę 3 817 493,50 zł. 

 W trakcie lustracji w terenie stwierdzono, że realizację zadań prowadzono  

w oparciu o zawarte umowy z Wykonawcami i dokumentację techniczną. 

Analiza dokumentów poddanych kontroli wykazała, że przekazane przez Wojewodę 

Lubuskiego środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań 
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inwestycyjnych z Programu dla Odry – 2006 zostały w pełni wykorzystane  

i rozliczone zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

Reasumując powyższe fakty kontrolujący stwierdzają, że przekazane  

w 2013 roku przez Wojewodę Lubuskiego środki na utrzymanie i eksploatację 

urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz na realizację inwestycji 

melioracyjnych, realizowanych przez samorząd województwa jako zadanie z zakresu 

administracji rządowej, w tym z „PROW na lata 2007 -2013”  oraz „Programu dla 

Odry – 2006”,  w części objętej kontrolą, wykorzystano zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

 

 Powołując się na art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku  

o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz § 23  

ust. 3  pkt 1 zarządzenia Nr 457 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. 

w sprawie organizacji działalności kontrolnej wykonywanej przez wojewodę 

wnioskuję o: 

• pełne wykorzystanie limitu środków finansowych przyznanych  

dla województwa lubuskiego na realizację inwestycji melioracyjnych  

z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,  

gdyż dotychczasowe wykorzystanie środków nie gwarantuje ich pełnego 

wykorzystania do 30 czerwca 2015 r ., 

 

• wprowadzenie do rocznych planów utrzymania urządzeń melioracji wodnych 

podstawowych zadań z zakresu remontów i odbudowy budowli piętrzących  

służących do retencjonowania wód i nawadniania użytków rolnych,  

 

• przywrócenie wcześniejszych parametrów poprzecznych przekrojów koryt 

konserwowanych kanałów, w tym: optymalnej głębokości i odpowiedniego 

nachylenia skarp, w celu poprawy przepływu wód, 

 

• wprowadzenie jednakowej formy dokumentowania procedur postępowań  

o udzielenie zamówień publicznych z konieczności. 
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   Na podstawie art. 46  ust. 3  pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej  

z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), oczekuję w terminie  

7 dni liczonych od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji  

o wykorzystaniu wniosków oraz podjętych działaniach lub przyczynach  

ich niepodjęcia. 

 
 
Otrzymują:    
 
1. Adresaci. 
2. Pan Stanisław Tomczyszyn                                                  WOJEWODA LUBUSKI  
    Członek Zarządu Województwa Lubuskiego. 
3. a/a.                                                                                             Jerzy Ostrołuch  
 

                                                                                             


