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POLECONY ZPO 
PRIORYTET

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 11/2012 z dnia 30 marca 2012 r. zespół 
kontrolujący przeprowadził w dniach 16-20 kwietnia 2012 r. kontrolę doraźną w Regionalnym 
Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - w zakresie wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa stopnia wodnego Malczyce”.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolujący w składzie:
• Ewa Walczak -  Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego Ministerstwa 

Środowiska,
• Marcin Stankiewicz -  Główny Specjalista w Biurze Gospodarki Wodnej Ministerstwa 

Środowiska,
• Piotr Zimmermann -  Radca Prezesa w Departamencie Nadzoru i Inwestycji w Krajowym 

Zarządzie Gospodarki Wodnej.

Koordynator kontroli: Michał Nałęcz -  Naczelnik Wydziału w Biurze Kontroli i Audytu 
Wewnętrznego w Ministerstwie Środowiska.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 
w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli pod nr 3/2012.

Wieloletnie zadanie inwestycyjne „Budowa stopnia wodnego Malczyce” realizowane jest na 
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2011 r. o ustanowieniu programu wieloletniego (Dz. U. z 2001 r. 
nr 98, poz. 1067 z późn. zm.).

Dyrektorem RZGW Wrocław jest p. Witold Sumisławski, powołany na to stanowisko decyzją 
Ministra Środowiska z dniem 2 sieipnia 2010 r. na podstawie art. 93 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 
200 lr. prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).
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(Dowód: akta kontroli str. 25).

 

 



Ustalenia kontroli

1. Stan organizacyjno -  prawny.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym RZGW we Wrocławiu stanowiącym załącznik nr 1 do 
Zarządzenia Dyrektora RZGW we Wrocławiu Nr 0230/13/2007 z dnia 25.06.2007 r. oraz zmianami 
do ww. regulaminu obecnie funkcjonująca struktura organizacyjna związana z inwestycją 
w Malczycach przedstawia się następująco:

W ramach Pionu Inwestycji i Funduszy Europejskich funkcjonuje Wydział Realizacji Inwestycji, 
w ramach którego funkcjonują Jednostki Realizacji Projektów (JRP).

Od dnia 16 maja 2011 r. Pionem Inwestycji i Funduszy Europejskich RZGW we Wrocławiu kieruje 
Pan Eugeniusz Piotrowski Kierownik Wydziału Konserwacyjno-Remontowego jako Pełnomocnik do 
spraw Inwestycji i Funduszy Europejskich, na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora RZGW we 
Wrocławiu z dnia 10 maja 2011 r. znak: NR.0113-36/11.

Kierownikiem Wydziału Realizacji Inwestycji jest Pan Witold Gutowski, pełniący obowiązki od dnia 
12.12.2011 r., podlegający Pełnomocnikowi Dyrektora, w którego zakresie obowiązków jest nadzór 
realizacji zadania inwestycyjnego p.n. ,J3udowa stopnia wodnego Malczyce”.

Jednostka Realizacji Projektu (JRP) Malczyce jest w fazie powstawania -  ogłoszono konkurs na 
kierownika tej jednostki.

W strukturze organizacyjnej RZGW we Wrocławiu w roku 2011 nastąpiły zmiany -  z Wydziału 
Przygotowania i Realizacji Inwestycji zostały utworzone dwa wydziały: Wydział Przygotowania 
Inwestycji oraz Wydział Realizacji Inwestycji (Zarządzenie Nr 0230/13/2011 Dyrektora RZGW we 
Wrocławiu z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym RZGW we 
Wrocławiu oraz Zarządzeniu Nr 0230/14/2007 Dyrektora RZGW we Wrocławiu z dnia 25.06.2007 r. 
w sprawie zakresu działania Zarządów Zlewni RZGW we Wrocławiu).

Ponadto w związku z wprowadzonymi zmianami, z dniem 1.09.2011 r. zostały dokonane przesunięcia 
kadrowe związane z osobami zajmującymi się realizacją przedmiotowej inwestycji. Ww. zmiany 
organizacyjne nie wprowadzają drastycznych zmian odnośnie osób zaangażowanych w pracę nad 
realizacją zbiornika Malczyce w RZGW we Wrocławiu.

W pracę nad realizacją zbiornika Malczyce w Wydziale Realizacji Inwestycji RZGW Wrocław 
aktualnie zaangażowane są następujące osoby:

• Główny specjalista -  1 etat
• Główny specjalista -  1 etat
• Starszy specjalista -  1 etat
• Starszy specjalista -  0,5 etatu

Po rozstrzygnięciu konkursu na kierownika JRP Malczyce do ww. grona osób dołączy nowo wybrany 
kierownik zespołu.
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Zgodnie z informacją przekazaną przez Dyrektora RZGW we Wrocławiu, jako odpowiedź na 
zapytanie związane z przeprowadzaną kontrolą (zapytanie z dnia 19.04.2012 r.), funkcjonujący do 
września 2011 r. Zespół ds. Malczyc był wewnętrzną strukturą Wydziału Przygotowania i Realizacji 
Inwestycji utworzoną w celu wyodrębnienia osób zajmujących się inwestycją w Malczycach. Nowa 
struktura organizacyjna, tj. podział Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji na dwa wydziały: 
Wydział Przygotowania Inwestycji oraz Wydział Realizacji Inwestycji zdecydowały o potrzebie 
utworzenia Jednostki Realizacji Projektu w Malczycach. Obecnie trwa etap wyłaniania kandydata na 
stanowisko kierownika ww. JRP. Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru to 30.04.2012 r.

Oprócz ww. osób pracujących w siedzibie RZGW we Wrocławiu funkcjonuje Zespół Inspektorów 
Nadzoru w Malczycach.

W pracę zaangażowane są następujące osoby:
• Kierownik pełniący obowiązki inspektora nadzoru -  1 etat
• Starszy inspektor nadzoru -  1 etat
• Starszy specjalista ds. technicznych -  0,5 etatu
• Specjalista ds. administracyjnych i dokumentacji -  1 etat

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad dostawą technologii i budową elektrowni wodnej stopnia 
wodnego Malczyce realizowane jest przez nadzór zewnętrzny -  firmę „Projektowanie i Budowa 
Elektrowni „Energoinwest Sp. z o.o.” wybraną w przetargu nieograniczonym. (Aneks nr 2 zawarty 
w dniu 29.12.2011, aneks Nr 1 zawarty w dniu 11.06.2011 r. do umowy Nr 19-IR-M/2010 z dnia 
11.06.2010 r„

(Dowód: akta kontroli str.26-39).

W związku z nadzorem ww. inwestycji organizowane są również narady koordynacyjne 
z częstotliwością raz na miesiąc prowadzone najczęściej przez inspektora nadzoru, w których 
uczestnikami bywają Kierownik Wydziału Realizacji Inwestycji oraz Pełnomocnik do spraw 
Inwestycji i Funduszy Europejskich.

(Dowód: akta kontroli str. 40-48).

Należy zauważyć, że w toku realizacji w/w zadania inwestycyjnego dochodziło do licznych 
zmian organizacyjnych i kompetencyjnych, które nie sprzyjały spójnej wizji realizacji tego 
projektu.

2. Stan zaawansowania prac i harmonogram działań przy realizacji wieloletniego zadania 
inwestycyjnego pn. pu dow a stopnia wodnego Malczyce”

Celem budowy wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stopnia wodnego Malczyce” jest:

-  zabezpieczenie stopnia w Brzegu Dolnym przed podmywaniem i utratą stateczności;
-  powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie rzeki poniżej stopnia;
-  przywrócenie parametrów szlaku żeglownego;
-  przywrócenie pierwotnych poziomów wód gruntowych, zapobieżenie przesuszaniu się 

przyległych terenów, w szczególności ochrona lasów łęgowych.

Inwestycja jest zlokalizowana w km 300,00 rzeki Odry w zawału na prawym brzegu naprzeciw wsi 
Rzeczyca o ok. 5 km powyżej miejscowości Malczyce.

3

 



Zawansowanie rzeczowe robót na poszczególnych obiektach wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa stopnia wodnego Malczyce” przedstawia pismo RZGW Wrocław znak IR-M/6210/38/2012 
z dnia 30 marca 2012 roku oraz protokół z oględzin budowy stopnia wodnego Malczyce.

(Dowód: akta kontroli str. 49-52).

Zaawansowanie to jest następujące:

-  obiekty tymczasowe umożliwiające prowadzenie robót budowlanych: dół budowlany 95%, 
grodzą - 100%;

-  przełożenie potoku Żabka -  100%;
-  górne stanowisko na odcinku od km 297 do 300 powyżej jazu - 97%;
-  dolne stanowisko stopnia -  92%;
-  śluza żeglugowa-88% ;
-  awanporty -  87%;
-  jaz ruchomy -  58%;
-  elektrownia w zakresie robót budowlanych i dostaw technologicznych -  80%;
-  wzmocnienie lewobrzeżnego wału -  100%;
-  kanał Rzeczyca-Zakrzew-95% ;
-  przepompownia -  90%;
-  stacja transformatorowa przy przepompowni -  95%;
- stara przepławka -  79%;
-  nowa przepławka -  0%;
-  przelew stały -  0%;
-  cofka-0% .

Wykonanie robót budowlanych w 2011 roku oraz planowane do wykonania robót budowlane 
w latach 2012-2013 przedstawiają harmonogramy rzeczowo finansowe.

(Dowód: akta kontroli str. 53-70).

Roboty budowlane na w/w zadaniu inwestycyjny zostały rozpoczęte w 1997 roku 
z planowanym terminem zakończenia w 2002 roku. Termin zakończenia zadania był przekładany 
na 2009 rok, następnie na 2011 rok. Obecnie planowany termin zakończenia inwestycji to 2015 
rok.

(Dowód: akta kontroli str. 71-83).

Zgodnie z odpowiedzią RZGW Wrocław pismo znak IR-M/6210/42/2012 z dnia 19 kwietnia 
2012r. przyczynami, które miały wpływ na kolejne przesunięcia terminów zakończenia budowy 
było:
-  konieczność dostosowania przyjętych w dokumentacji technicznej parametrów 

i rozwiązań do zmieniających się wymagań wynikających z aktualizacji przepisów prawa jak 
i dostosowaniem przepisów prawa polskiego do przepisów prawa UE. Zmiana przepisów 
w prawie wynikająca z wprowadzenie obszarów Natura 2000 spowodowała konieczność 
wykonania przez Projektanta firmę Hydroprojekt Warszawa w 2006 roku zamiennego 
Projektu budowlanego, w ramach którego został wykonany Raport oddziaływania na 
środowisko z uwzględnieniem wpływu na obszary Natura 2000. Po uzyskaniu pozytywnych 
opinii ze strony organizacji ekologicznych pod koniec 2008 roku została wydana decyzja
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środowiskowa, która uprawomocniła się z początkiem 2009 roku i jest obowiązująca. Ponadto 
decyzja środowiskowa nałożyła na RZGW dodatkowo szereg obowiązków;

-  długie okresy wezbrań, a szczególnie powodzie przy których dochodziło do zalania dołu 
budowlanego (miało to już miejsce kilkakrotnie). Ma to zasadniczy wpływ na dotrzymanie 
reżimów technologicznych jak i przyczynia się do wydłużenia cyklu budowy;

-  przyjęcie przez RZGW technologii wykonania polegającej na przystąpieniu do wykonania 
jazu stałego po przełożeniu rzeki do nowego koryta co wymaga zakończenia budowy stopnia 
wraz z elektrownią i śluzą.

(Dowód: akta kontroli str. 84-85).

Na chwilę obecną nie rozpoczęto realizacji na budowie następujących elementów: przelewu 
stałego, cofki, nowej przepławki. Zgodnie z odpowiedzią RZGW Wrocław pismo znak IR- 
M/6210/42/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. na zapytanie kontrolera pismo z dnia 17 kwietnia 
2012r. głównym powodem braku realizacji tych elementów jest w przypadku nowej przepławki 
brak części dokumentacji projektowej i dokumentacji wykonawczej, w przypadku cofki badań 
symulacyjnych, w przypadku jazu stałego konieczność aktualizacji przyjętych założeń 
projektowych jak również przyjęta przez RZGW technologia wykonawstwa robót.

Zgodnie z odpowiedzią RZGW Wrocław pismo znak IR-M/6210/42/2012 z dnia 19 kwietnia 
2012r. najistotniejszymi zagrożeniami dla sprawnej realizacji zadania jest:
-  zakończenie prac projektowych dopiero w 2014 roku;
-  brak rozpoznania koniecznych do wykonania prac w cofce, których zakres zostanie dopiero 

określony w wyniku badań symulacyjnych;
-  warunki pogodowe, w tym w szczególności wystąpienie powodzi z dużą częstotliwością 

w czasie dalszej realizacji zadania inwestycyjnego.

Ponadto pośrednio dla sprawnej realizacji zadania może mieć wpływ:
-  ewentualnie przedłużająca się procedura przetargowa dotycząca wyłonienia wykonawcy na 

dalsze pełnienie nadzoru autorskiego;
-  ewentualna konieczność potwierdzenia zgodność celów inwestycji wynikających 

z transpozycji przepisów prawa polskiego do przepisów Unii Europejskich w tym Prawa 
wodnego do Ramowej Dyrektywy Wodnej. Możliwość ta ewentualnie może się pojawić na 
etapie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. Ekspertyza taka zostanie wykonana 
w ramach odrębnego postępowania.

Podsumowując przyczyny podane przez RZGW, które miały wpływ na wydłużenie cyklu 
realizacji przedsięwzięcia -  należy je  ocenić jako obiektywne. Należy ponadto zauważyć, iż 
planowany termin zakończenia przedsięwzięcia na 2002 roku był realny z punktu realizacji 
obiektów budownictwa hydrotechnicznego. Niestety brak dostatecznego finansowania 
w początkowym okresie, nie pozwolił na dotrzymanie tego terminu. Kolejnym ważnym 
czynnikiem, który przyczynił się do wydłużenia czasu realizacji, była konieczność 
dostosowania wytworzonej już  dokumentacji w trakcie budowy do zmieniających się 
przepisów prawa krajowego, związanego z dostosowaniem do przepisów Unii Europejskiej, 
w szczególności dotyczy to dokumentacji środowiskowej. Przyjęta kolejność wykonywania 
poszczególnych elementów stopnia również miała wpływ na czas realizacji inwestycji.
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Obecnie przebieg realizacji robót budowlanych musi być zharmonizowany z realizacją 
priorytetowej inwestycji elementu składowego Programu Ochrony Przeciwpowodziowej 
Dorzecza Odry, jakim  jest zadanie „Wrocławski Węzeł Wodny”. W związku z powyższym, 
w celu zachowania zdolności żeglugowej Odry, dla transportu mas ziemnych, przegradzanie 
koryta rzeki nie może nastąpić przed 2014 rokiem. W tak długim cyklu budowy, występowały 
niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w szczególności powodzie, które wydłużają czas 
realizacji inwestycji. Ponadto w wyniku procesów towarzyszących wolnemu rynkowi 
nastąpiło przekształcenie pierwotnego wykonawcy robót Energopol -  7 Poznań SA. w 
MAXER SA. Kolejno MAXER SA. został postawiony w stan upadłości i w  celu kontynuacji 
robót budowlanych została zawarta umowa MAXERA z firmą PBG SA. Następnie w 2012 
roku MAXER zmienia wykonawcę z firmy PBG SA. na Konsorcjum firm Energopol -  
Południe SA. i Energopol TP -  Elbud SA. Powyższe zmiany miały wpływ na prawidłową 
realizację procesu inwestycyjnego.

(Dowód: akta kontroli str. 86 - 91).

3. Finansowanie wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stopnia wodnego Malczyce”

Poniższe zestawienie przedstawia finansowania w/w zadania inwestycyjnego:

STOPIEŃ WODNY MALCZYCE 
nakłady poniesione w latach 1997 -  2011

1996 - 547 492, 74 zł (bilans otwarcia - płatne: dokumentacja przyszłościowa) 
1997- 15 000 024,00 zł w tym: zapłacono z odsetek -2 4 , 00 zł
1998 -  6 029 400, 00 zł w tym: zapłacono z odsetek -  29 400, 00 zł
1999- 1000 961,77 zł w tym: zapłacono z odsetek -  961, 77 zł
2000 -  3 501 109, 13 zł w tym : NFOŚiGW -  3 500 000, 00 zł

zapłacono z odsetek - 1 109, 13 zł
2001 -  6 000 438, 16 zł w tym: NFOŚiGW -  6 000 000, 00 zł

zapłacono z odsetek -  438, 16 zł
2002- 13 500 071,00 zł w tym: NFOŚiGW -  13 500 000, 00 zł

zapłacono z odsetek -71,00 zł
2003 - 40 000 222, 00 zł (w tym : NFOŚiGW - 30 000 000,00 zł

ODRA 2006 - 10 000 000,00 zł 
zapłacono z odsetek - 222, 00 zł

2004 - 62 400 593, 79 zł (w tym: NFOŚiGW - 47 400 000, 00 zł
ODRA 2006 - 15 000 000,00 zł 
zapłacono z odsetek -  593, 79 zł

2005 - 24 932 747, 72 zł (w tym: NFOŚiGW -  22 999 876, 00 zł
ODRA 2006- 1 931 821, 72 zł 
zapłacone z odsetek 1 050, 00 zł

2006 - 31 623 328, 50 zł (w tym: NFOŚiGW -  25 500 000, 00 zł
ODRA 2006 - 6 000 000, 00 zł 
WFOŚiGW - 123 000, 00 zł
zapłacone z odsetek 328,50 zł

2007 - 36 761 946, 58 zł ( w tym : NFOŚiGW -  29 531 403, 94 zł
ODRA 2006 -  5 007 999, 99 zł
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2008 - 65 778 243, 24 zł ( w tym :

2009 - 95 279 045, 65 zł (w  tym :

2010 - 90 419 807, 24 zł ( w tym :

2011 - 98 236 444,99 zł ( w tym:

WFOŚiGW -  2 222 000,00 zł 
zapłacone z odsetek 542, 65 zł 
NFOŚiGW -  48 993 034, 38 zł 
ODRA 2006 -  16 784 396, 36 zł 
zapłacone z odsetek - 812, 50 zł
NFOŚiGW -  88 243 200, 00 zł 
ODRA 2006 -  7 034 999,65 zł 
zapłacone z odsetek - 846,00 zł 
NFOŚiGW -  86 417 260, 45 zł 
ODRA 2006 -  3 999 999,99 zł 
zapłacone z odsetek -  2 546,80 zł 
NFOŚiGW - 93 229 000, 00 zł 
ODRA 2006 -  5 007 444, 99 zł

OGÓŁEM - 591 011 876. 51 zł

w tym: NFOŚiGW - 495 313 774, 77 zł 
ODRA 2006 - 70 766 662, 70 zł
WFOŚiGW - 2 345 000, 00 zł
budżet - 22 547 492, 74 zł
odsetki bankowe - 38 946, 30 zł

(Dowód: akta kontroli str. 92-94).

Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że do roku 1996 wydatki na zadania były zrealizowane wyłącznie ze 
środków budżetowych, przeznaczonych na dokumentację przyszłościową z § 6060. W następnych 
latach tj. od 1997 do 1999 r. inwestycja była ujmowana w ustawie budżetowej i finansowana przez 
Ministerstwo Środowiska.

Od roku 2000 do chwili obecnej inwestycja jest głównie finansowana przez Narodowy Fundusz 
Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, a w latach 2006-2007 pozyskano również środki 
z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. Do 31 grudnia 2010 r. 
RZGW otrzymywał w ramach umów zawartych z NFOŚiGW środki finansowe na realizację w/w 
zadania inwestycyjnego w Malczycach w ramach zawartych umów -  były to środki pozabudżetowe 
bezzwrotne. Przekazywane były bezpośrednio z NFOŚiGW na konto RZGW we Wrocławiu. Nie 
zwiększały planu finansowego RZGW, którego realizacja (wykonanie) prezentowana jest w ramach 
sprawozdanie Rb-28.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 201 lr. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 
listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 
226, poz. 1479) środki NFOŚiGW SA pozyskiwane przez RZGW poprzez wnioski o uruchomienie 
środków z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 59 pn. „Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej”.RZGW otrzymuje od roku 2011 decyzje MF zwiększającą plan 
finansowy jednostki (środki te wchodzą do planu finansowego). „Program dla Odry 2006” -  jest 
rezerwą celową - cześć 83 poz. 18 -  Program dla Odry 2006.

Z każdego z tych źródeł finansowania na realizację stopnia przydzielane są corocznie środki w ramach 
umów (NFOŚiGW, WFOŚiGW), decyzji administracyjnych (Program dla Odry 2006, budżet). Pewna 
ilość środków pochodzi również z odsetek bankowych
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Finansowanie budowy odbywa się na podstawie podpisywania corocznych umów dotacji 
z NFOŚiGW i otrzymywanych decyzji finansowych z Programu dla Odry 2006, przy czym decyzja 
z Programu dla Odry 2006 pojawia się zwykle w połowie roku, a umowa dotacji 
z NFOŚiGW pod koniec III kwartału w roku realizacji. Nie sprzyja to szczegółowemu zaplanowaniu 
robót na całej budowie. Flarmonogramy szczegółowe są więc opracowywane i dopasowywane do 
otrzymanych środków finansowych każdorazowo, jak również każdorazowo dostosowywane 
technologicznie do warunków atmosferycznych.

Dostępność środków finansowych dopiero od III kwartału w roku realizacji powoduje, że 
kredytowanie robót przez trzy kwartały odbywa się przez wykonawcę co odbija się na wzroście 
kosztów i nierytmicznej realizacji robót. Sytuacja powyższa spowodowana jest procedurami 
NFOŚiGW.

Terminy rozpoczęcia finansowania w/w inwestycji w latach 2008 -  2012 przedstawiają poniższe 
zestawienia:

ROK 2008

-  umowa z NFOŚiGW z dnia 29.08.2008r. -  49.093.400 zł

Data przekazania środków do 
RZGW

Wysokość kwoty 
(w zł)

2 października 2008 17.379.171,32
16 października 2008 4.443.619,58

15 grudnia 2008 4.656.350,33
29 grudnia 2008 22.380.059,15
31 grudnia 2008 133.834,00

RAZEM 48.993.034,38

- Program dla Odry 2006 -  decyzje Ministra Finansów z 3.06.2008r.-16.784.410 zł

Plan na rok 
2008 (w zł)

Wydatkowane środki 
finansowe (w zł)

Zobowiązania*
(w zł)

16.784.410 13.556.556,15 3.227.841,00
* zobowiązania powstały z braku przekazania RZGW przez dysponenta 

wyższego stopnia środków finansowych do wysokości planu

ROK 2009

- umowa z NFOŚiGW z dnia 29.07.2009r. -  88.243.200 zł

Data przekazania środków do 
RZGW

Wysokość kwoty 
(w zł)

27 sierpnia 2009 15.874,402,00
26 października 2009 34.177.146,23

14 grudnia 2009 5.826.257,13
23 grudnia 2009 32.365.394,64

RAZEM 88.243.200,00

8

  

  

  



- Program dla Odry 2006 -  decyzja z dnia 27.03.2009 na pokrycie zobowiązań z 2008r.; decyzja 
z dnia 15.05.2009r. -  7.035.000 zł

Plan na rok 
2009 (w zł)

Wydatkowane środki 
finansowe (w zł)

Wykonanie 
zobowiązań (w zł)

7.035.000 7.034.999,65
3.227.841 3.227.840,21

ROK 2010

- umowa z NFOŚiGW z dnia 23.08.2010r. -  98.185.180 zł

Data przekazania środków do 
RZGW

Wysokość kwoty 
(w zł)

8 października 2010 12.642.130,49
14 października 2010 504.714,00

19 listopada 2010 13.414.607,38
27 grudnia 2010 48.797.049,91
7 grudnia 2010 9.166.348,88

28 grudnia 2010 1.892.409,79
RAZEM 86.417.260,45

- Program dla Odry 2006 -  decyzja z dnia 10.02.2010 -  4.000.000 zł

Plan na rok 
2010 (w zł)

Wydatkowane środki 
finansowe (w zł)

4.000.000 3.999.999,99

ROK 2011

- umowa z NFOŚiGW z dnia 28.06.201 lr. -  93.229.000,00 zł - zmiana procedury finansowania 
zadań realizowanych z RC poz. 59
- decyzja finansowa MF z dnia 19 sierpnia 201 lr. znak RR4-407/59/229/17.159/11/896 wpływa do 
RZGW we Wrocławiu w dniu 29.08.201 l r . , (Decyzja MF wpływa do RZGW we Wrocławiu faxem w 
dniu 26.08.201 lr)
- decyzja finansowa MF z dnia 14 października 2011 znak RR4-407/59/22/11/1667/AKY/15413 
wpływa do RZGW we Wrocławiu w dniu 28.10.201 lr.

Data przekazania środków do 
RZGW

Wysokość kwoty 
(w zł)

26.08.2011 175.500,00
30.08.2011 6.193.497,86
12.09.2011 38.890.472,14
28.11.2011 34.000.000,00
08.12.2011 13.969.529,99

RAZEM 93.229.000,00
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- Program dla Odry 2006 -  decyzja z dnia 21.04.2011 -  1.500.000,- zł i decyzja z dnia 15.11.2011 -
3.507.445,- zł

Plan na rok 
2010 (w zł)

Wydatkowane środki 
finansowe (w zł)

5.007.445 5.007.444,99

ROK 2012

- umowa z NFOŚiGW z dnia 11.04.2012r. -  60.000.000,00 zł - zmiana procedury finansowania 
zadań realizowanych z RC poz. 59 -  RZGW oczekuje (na dzień kontroli) na decyzję Ministra 
Finansów zwiększającą plan finansowy -  pierwszy wniosek o uruchomienie środków RC 
poz. 59 z RZGW we Wrocławiu to kwota 21.000,000.00 zł.

- Program dla Odry 2006 -  promesa Pełnomocnika Rządu ds. Programu dla Odry 2006 -  kwota 
2.000.000,00 zł -  RZGW oczekuje (na dzień kontroli) na decyzję Ministra finansów zwiększającą plan 
finansowy.

(Dowód: akta kontroli 95-97).

Przedłożona procedura uruchamiania środków na finansowanie w/w zadania inwestycyjnego 
w układzie graficznym wskazuje wydłużającą się procedurę przy uruchamianiu środków 
inwestycyjnych.

(Dowód: akta kontroli str. 98).

Kontrolującym okazano Wystąpienia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli dotyczące kontroli 
w zakresie realizacji inwestycji finansowanej ze środków publicznych -  Budowa stopnia wodnego 
Malczyce na rzece Odrze za 2009 r. i 2010 r. Realizację w/w zadania w badanych okresach NIK 
ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

(Dowód: akta kontroli str. 99-113).

Powyższe dane wskazują, że jednym z najistotniejszych problemów, wpływającym na sprawność 
realizacji omawianej inwestycji jest podpisywanie umów i otrzymywanie środków finansowych 
najczęściej w III kwartale danego roku. Sytuacja taka powoduje finansowanie inwestycji przez 
wykonawców przez pierwsze III kwartały, co nie sprzyja szczegółowemu zaplanowaniu robót 
na całej budowie.

Biorąc pod uwagę powyższe oceny, uwagi i wnioski wnoszę o:

1. Doprowadzenie w jak najkrótszym czasie do wypracowania ostatecznego kształtu struktury 
organizacyjnej i kompetencyjnej związanej z zarządzaniem wieloletnim zadaniem inwestycyjnym 
pn. „Budowa stopnia wodnego Malczyce

2. Podjęcie działań, w tym rozmów w Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, mających na celu przyspieszenie uzyskiwania środków finansowych na realizację 
zadania inwestycyjnego pn. ,JBudowa stopnia wodnego Malczyce”.
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3. Przedkładanie Ministrowi Środowiska na koniec każdego roku kalendarzowego corocznej 
informacji na temat zaawansowania rzeczowo-finansowego oraz najistotniejszych problemów 
i zagrożeń dla sprawnej i terminowej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stopnia 
wodnego Malczyce”.

Zobowiązuję Pana Dyrektora do złożenia pisemnej informacji nt. sposobu wykorzystania wyników 
kontroli zawartych w sprawozdaniu oraz wskazanie terminu realizacji zalecenia pokontrolnego nr 1 -  
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania.

Niezależnie proszę o przedłożenie na koniec bieżącego roku kalendarzowego informacji na temat 
efektów realizacji zalecenia pokontrolnego nr 2.

Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, kierownik 
jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo 
przedstawić do niego stanowisko, nie wstrzymuje to jednak realizacji ustaleń kontroli.

W przypadku braku uwag do treści sprawozdania informacje w tej sprawie należy przekazać 
bezpośrednio do Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Środowiska.

Do wiadomości:

- Pan Janusz Wiśniewski -  p.o. Prezesa KZGW
- Pani Iwona Gawłowska -  Dyrektor Departamentu Zasobów Wodnych w MŚ

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 
Dyrektor

Andraę) Z&yłui
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m  Regionalny Zarząd
•  Gospodarki Wodnej

we Wrocławiu

Dbamy o przyszłość naszych wód >U#-

ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław 
Centrala: (71)337 88 00 

Sekretariat: (71) 337 88 88 
Fax: (71) 328 50 48

e-rnail: sekretariat@wroclaw.rzgw.gov.pl 
www.wroclaw.rzgw.gov.pl

NIP: 898-20-13-651

Wrocław, dnia 06 czerwca 2012 r.

Wasz znak:BKiAWkr-0943-6/20.492/12 
Nasz znak: IR-M/6210/59/201:!

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 
Ministerstwo Środowiska 

ul. Wawelska 52/54 
0 0 -9 2 2  WARSZAWA

Dot. kontroli przeprowadzonej w RZGW we Wrocławiu na obiekcie „Budowa stopnia wodnego 
Malczyce”.

W nawiązaniu do sprawozdania z kontroli nr BKiAWkr-0943-6/20492/12 z dnia 24.05.2012 r. 
oraz zaleceń pokontrolnych, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ustosunkowuje się 
do zawartych w piśmie zaleceń:

Ad. 1.
„Doprowadzenie w jak najkrótszym czasie do wypracowania ostatecznego kształtu struktury organizacyjnej 
i kompetencyjnej związanej z zarządzaniem wieloletnim zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa stopnia 

wodnego Malczyce”.
Odp.
Informujemy, iż w celu poprawienia struktury organizacyjnej w/w zadania, Zarządzeniem nr 0230/29/2012 
z dnia 17.05.2012 r. dokonano zmian w regulaminie organizacyjnym, wprowadzając w miejsce istniejącego 
Zespołu d/s Malczyc -  Jednostkę Realizacji Projektu Budowy Stopnia Wodnego Malczyce.
W drodze konkursu został wybrany kierownik JRP Malczyce, który podejmie pracę z dniem 11.06.2012 r.

Ad.2
„Podjęcie działań, w tym rozmów w NFOŚiGW, mających na celu przyspieszenie uzyskiwania środków 

finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa stopnia wodnego Malczyce .
Odp.
Informujemy, że w kwestii pozyskiwania środków finansowych działania odbywają się zgodnie z obowiązującymi 
procedurami NFOŚiGW oraz Ministerstwa Finansów. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań z naszej 
strony, aby środki finansowe wpływały do RZGW szybciej niż dotychczas.

Ad. 3.
„Przedkładanie Ministrowi Środowiska na koniec każdego roku kalendarzowego corocznej informacji na temat 
zaawansowania rzeczowo — finansowego oraz najistotniejszych problemów i zagrożeń dla sprawnej i terminowej 
realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stopnia wodnego Malczyce .
Odp.
Informujemy, że zgodnie z powyższym zaleceniem pierwsze sprawozdanie z realizacji inwestycji 
Minister Środowiska otrzyma po zakończeniu realizacji roku 2012 tj. w pierwszych miesiącach roku 2013.

Załącznik:
Zarządzenie nr 0230/29/2012 z dnia 17.05.2012 r.
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