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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 8/2013 z dnia 10 maja 2013 r., zespół 
kontrolujący Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 13- 17 maja 2013 r. kontrolę 
problemową w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. Norwida 34 50-950 
Wrocław, dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu:

1. Gospodarowania majątkiem,
2. Udzielania zamówień publicznych dla realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych,
3. Zgodności faktycznych terminów realizacji inwestycji z harmonogramami.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół w składzie:
• Jerzy Chabros - Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu w Ministerstwie Środowiska,
• Jan Zagajewski- Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu w Ministerstwie Środowiska,
• Stanisław Kucharski- Główny Specjalista w Biurze Kontroli i Audytu 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.

Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu kieruje od 1.03.2013 r. p.o. dyrektora 
p. Edward Nawirski. Do 28.02 2013 r. dyrektorem RZGW był p. Witold Sumisławski.
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Ustalenia kontroli:

Na podstawie przeprowadzonego postępowania kontrolnego działalność Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w skontrolowanym zakresie, została oceniona pozytywnie 
z zastrzeżeniami.

W ramach kontroli analizie poddane zostały następujące przedsięwzięcia:

Ad. 1. Gospodarowanie majątkiem.

Działalność RZGW we Wrocławiu w zakresie kontrolowanych zagadnień odnoszących się do 
gospodarowania zasobami mieszkaniowymi została oceniona pozytywnie.

RZGW opracował i wdrożył zasady dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowymi 
znajdującymi się w jego zarządzie. Najem lokali mieszkalnych odbywa się w oparciu o Zarządzenie 
Dyrektora RZGW we Wrocławiu z dnia 4 października 2010 r. w sprawie zasad dysponowania 
mieniem Skarbu Państwa przez RZWG we Wrocławiu, którego podstawą są przepisy ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami1.

_ [Dowód: akta kontroli: str. 1/1-47]

Według stanu na dzień 31 marca 2013 r. w zarządzie RZGW we Wrocławiu znajdowało się 125 
funkcyjnych lokali mieszkalnych położonych na terenie 4 Zarządów Zlewni: Wrocław, Jelenia Góra, 
Opole, Otmuchów. Lokale te w większości zajmowane są przez osoby będące pracownikami RZGW 
(61 lokali), emerytów (29 lokali) i osoby obce (25 lokali). Pozostałe to: pustostany (8 lokali), budynek 
socjalny (1 lokal). Docelowo 8 budynków przeznaczono do przekazania w skład zasobu Starostwa 
Powiatowego, 3 budynki zakwalifikowano do rozbiórki, 1 lokal na pomieszczenie socjalne oraz 
1 lokal do adaptacji na pomieszczenia biurowe.

[Dowód: akta kontroli: str. 1/54-63]

Podejmowanie decyzji o zagospodarowaniu lokali na mieszkania funkcyjne leży w gestii Dyrektorów 
Zarządu Zlewni, a wnioski o najem kierowane są do Komisji Mieszkaniowej, która dokonuje wyboru 
podmiotu do zawarcia umowy najmu.

Aktualnie RZWG we Wrocławiu realizuje politykę przekazywania właściwym miejscowo starostom 
lokali mieszkalnych, ponieważ zadania w zakresie zapewnienia pracownikom mieszkań służbowych 
nie wynikają z obowiązujących przepisów prawa, ani nie należą do zadań statutowych Jednostki. 
Stanowią one natomiast obciążenie finansowe związane z koniecznością ich bieżącego utrzymania. 
Działanie takie należy uznać za właściwe i uzasadnione.

[Dowód: akta kontroli: str. 1/48-49]

W okresie objętym kontrolą koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez RZGW 
we Wrocławiu (podatek od nieruchomości, usługi kominiarskie, remonty, opłaty stałe związane 
z dostawą wody, prądu i gazu) wyniosły ogółem 336.707,- zł. Zgodnie z postanowieniami umów 
najmu, koszty związane z bieżącymi remontami i modernizacjami lokali mieszkalnych, 
wykonywanymi za zgodą Wynajmującego, ponoszą najemcy. Treść umów najmu jest zgodna
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z zapisami Zarządzenia Dyrektora RZGW we Wrocławiu z dnia 4 października 2010 r. w sprawie 
zasad dysponowania mieniem Skarbu Państwa przez RZWG we Wrocławiu i właściwie zabezpiecza 
interesy Skarbu Państwa. W okresie objętym kontrolą nie odnotowano sporów z osobami będącymi 
najemcami lokali mieszkalnych.

[Dowód: akta kontroli: str. 1/49; 1/54-63; 1/68-72]

Ad. 2. Udzielanie zamówień publicznych dla realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych.

Na podstawie skontrolowanych postępowań o zamówienie publiczne, działalność RZGW została 
oceniona pozytywnie z zastrzeżeniami. Stwierdzona podczas kontroli nieprawidłowość dotyczy 
podpisania umowy i wykracza poza zakres postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W zakresie udzielania zamówień publicznych, kontrolowana jednostka stosuje uregulowania 
wewnętrzne, wprowadzone Zarządzeniem nr 0230/35/2011 Dyrektora RZGW z dnia 31 października 
2011 r. w sprawie zmian zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w RZGW 
we Wrocławiu. Zarządzeniem tym wprowadzono nowy Regulamin Pracy Komisji Przetargowej 
RZGW we Wrocławiu oraz Instrukcję w sprawie sposobu postępowania przy udzielaniu zamówień 
publicznych. Wymieniony akt -  z dniem podpisania tj. z dniem 31.10.2011 r.- zastąpił dotychczas 
obowiązujące uregulowania, wprowadzone Zarządzeniem nr 0230/33/2009 r. Obowiązujące 
dotychczas zarządzenie poddano 4-krotnej nowelizacji.

[Dowód: akta kontroli str. 2/1-96]

Postępowania powyżej progu 14.000,- € objęte kontrolą:

Nazwa zamówienia: Działania informacyjno-promocyjne dla zadania „ Odbudowa zabudowy
regulacyjnej rz. Odry -  przystosowanie do III klasy drogi wodnej”: nr IZ/3840/3/2013.

Wykonawca: ERMAT Beata Mstowska; 42-200 Częstochowa, ul. Kucelińska 42.
Wartość zamówienia(wg umowy): netto 32.123,86 zł; brutto -  39.512,35 zł. ..
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

[Dowód: akta kontroli str. 2/97-116]

Nazwa zamówienia: „Stopień Brzeg Dolny -  roboty remontowo-modernizacyine na stopniu”; nr
IZ/3840/110/201 l/13a.

Wykonawca: Konsorcjum: Lider -  NAVIMOR-INVEST S.A. z Gdańska;
Partner -  NAVIGA-STAL Sp. z o.o. Kiełczów.
Wartość zamówienia (wg umowy): netto 54.869.507,11 zł; brutto- 67.489.493,75 zł.
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.

[Dowód: akta kontroli str. 2/117-131; 2/172; 2/173]

Nazwa zamówienia: .Stopień Brzeg Dolny -  roboty remontowo-modernizacyine na stopniu -  roboty
uzupełniające”; nr IZ/3812/5/2012,

Wykonawca: Konsorcjum: Lider - NAVIMOR-INVEST S.A. Gdańsk; Partner -  NAVIGA-STAL Sp. 
z o.o. Kiełczów.
Wartość zamówienia(wg umowy): netto- 1.746.176,41 zł; brutto 2.147.796,98 zł.
Tryb zamówienia: Z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.
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W imieniu Zamawiającego umowę z Wykonawcą podpisał z up. Dyrektora, Kierownik Działu 
Realizacji Inwestycji. Wymieniony posiada pełnomocnictwo Dyrektora RZGW z dnia 20.06.2012 r. 
do wykonywania, wszystkich zastrzeżonych dla Dyrektora RZGW we Wrocławiu czynności 
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o zamówienie publiczne do wartości 
130,- tys. euro, wynikających z przepisu art. 18 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Pzp. Jako 
Upoważniony, w ramach tego pełnomocnictwa nie posiadał upoważnienia do podpisywania umów. 
Należy bowiem zauważyć, że ocena skuteczności zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego pozostaje poza sferą postępowania o udzielanie zamówień publicznych, 
a w konsekwencji należy uznać, iż nie stanowi ona elementu tej procedury. Powyższe prowadzi do 
wniosku, iż zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi czynność prawną odrębną 
od samego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podlegającą ocenie według reguł 
prawa cywilnego (por. art. 702 § 3 w zw. z art. 703 § 3 k.c.), tj. nie stanowi „czynności 
w postępowaniu”. Zawarcie umowy, jako czynność podejmowana po zakończeniu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, ma na celu nawiązanie stosunku prawnego z wykonawcą 
wyłonionym w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zawarcie 
umowy prowadzi zatem do zaciągnięcia przez zamawiającego zobowiązania o charakterze 
cywilnoprawnym i z tych względów stanowi jedynie pochodną wyboru najkorzystniejszej oferty.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż za moment zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego należy uznać chwilę dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, a nie 
chwilę zawarcia umowy (udzielenia zamówienia publicznego), albowiem to z chwilą wyboru 
najkorzystniejszej oferty realizuje się cel postępowania, tj. wskazanie wykonawcy, z którym może być 
zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego2.

Pogląd, według którego zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie jest czynnością w 
postępowaniu, lecz stanowi samodzielną czynność dokonywaną po jego zakończeniu, wyrażany jest 
także w literaturze przedmiotu (zob. J. Pieróg: Prawo zamówień publicznych. Komentarz, 10. 
wydanie, Warszawa 2010, s. 20 i 21).

Tym samym podpisanie przedmiotowej umowy wykraczało poza zakres posiadanego 
pełnomocnictwa.

[Dowód: akta kontroli str. 2/132-155; 2/171]

Nazwa zamówienia: „Odbudowa 7.abudowv regulacyjnej rzeki Odry- przystosowanie do III klasy
drogi wodnej. Etap 7”: nr IZ/3840/24/2012.

Wykonawca: ECO-POLON Sp. z o.o. z Wrocławia.
Wartość zamówienia(wg umowy): netto 8.580.124,49 zł; brutto- 10.553.553,12 zł.
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

Z uwagi na fakt, że przyjęta cena realizacji zadania jest o 43% niższa niż kwota przeznaczona przez 
Inwestora na realizację zadania, inwestycja ta powinna być objęta szczególnym nadzorem Inwestora, 
co do jakości (atestów) stosowanych materiałów, odbioru tzw. prac zanikających oraz terminowości 
realizacji.

Opinia Urzędu Zamówień Publicznych - http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1550
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[Dowód: akta kontroli str. 2/174- 181]
Postępowania poniżej progu 14.000,- € objęte kontrolą

Nazwa zamówienia: Przełożenie kabla elektrycznego na Śluzie Brzeg Dolny -  roboty dodatkowe.
Wykonawca: NAVIMOR-INVEST S.A. z Gdańska.
Wartość zamówienia: 22.140,- zł.

[Dowód: akta kontroli str. 2/156-170]

Nazwa zamówienia: Opracowanie ekspertyzy w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.:
„ Modernizacja stopnia Chróścice przystosowanie do III klasy drogi wodnej nr l/IR/ZO/2012.

Wykonawca: Ochrona Środowiska i Działalność Inwestycyjna- Konsulting z Warszawy.
Wartość zamówienia(wg umowy): netto 20.000,- zł; brutto- 24.600,- zł.
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

[Dowód: akta kontroli str. 2/172; 2/177-181; 2/183-191]

Nazwa zamówienia: Aktualizacja dokumentacji projektowej dot. jazu klapowego oraz odcinków rzeki
powyżej i poniżej jazu w ramach Projektu on,: ,.Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina
Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej”: nr TZ/3840/1/35/2012.

Wykonawca: Hydroprojekt -  Wrocław Sp. z o.o.
Wartość zamówienia(wg umowy): netto 53.350,- zł; brutto- 65.496,40 zł.
Tryb zamówienia: z wolnej ręki.

[Dowód: akta kontroli str. 2/177- 182]

Ad. 3. Zgodność faktycznych terminów realizacji inwestycji z harmonogramami.

Działalność RZGW we Wrocławiu w zakresie skontrolowanych zagadnień dotyczących zgodności 
faktycznych terminów realizacji inwestycji z harmonogramami, oceniono pozytywnie 
z zastrzeżeniami.

RZGW we Wrocławiu w badanym okresie realizowało łącznie 25 inwestycji, z czego:
- 5 inwestycji finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (NFOŚiGW);
- 16 inwestycji było finansowanych ze środków Programu dla Odry 2006;
- 4 inwestycje były finansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
(POIIŚ).

Spośród 5 inwestycji finansowanych ze środków NFOŚiGW, 1 inwestycja została zrealizowana 
zgodnie z przyjętym harmonogramem w roku 2012. Pozostałe 4 inwestycje są w trakcie realizacji, 
a termin ich zakończenia wg harmonogramu robót określono na lata 2013-2015. Wobec 3 z tych 
inwestycji RZGW we Wrocławiu wskazał na ryzyko opóźnień z powodów niezależnych od 
wykonawcy (brak wystarczających środków finansowych na kontynuację prac, wadliwość danych 
wyjściowych, potrzeba wykonania dokumentacji przyrodniczej, protesty organizacji ekologicznych).

Spośród 16 inwestycji finansowanych ze środków Programu dla Odry 2006, cztery inwestycje zostały 
zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem w roku 2012.
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W przypadku 9 inwestycji terminy realizacji określone harmonogramem przedłużono aneksem do 
umowy, z czego:
- 2 inwestycje zrealizowano w nowym terminie, zgodnym z przyjętym w aneksie;
- 3 na 5 zadań, w 2 inwestycjach zrealizowano w terminach zgodnych z przyjętymi w aneksie do 
umów, pozostałe 2 zadania są w trakcie realizacji- zgodnie z aneksem,
- 5 inwestycji znajduje się w trakcie realizacji, z czego 4 inwestycje zgodnie z aneksem, 
a w przypadku 1 inwestycji, aneksowany termin minął w dniu 31.05.2012 r.

Trzy inwestycje, których termin zakończenia prac nie był aneksowany, są w trakcie realizacji i mają 
zostać wykonane w końcu 2013 r., zgodnie z umową.

RZGW we Wrocławiu wskazał, że wszystkie opóźnienia w realizacji wymienionych inwestycji oraz 
związana z tym konieczność aneksowania umów, wynikała z przyczyn niezależnych od wykonawcy 
robót (konieczność wykonania robót dodatkowych, okresowe wezbrania wód, dokumentacja 
projektowa na etapie uzyskiwania decyzji).

Wszystkie inwestycje finansowane ze środków POIIŚ znajdują się w trakcie realizacji, z terminem 
zakończenia określonym w latach 2014-2015.

Odnośnie inwestycji p.n. „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego” (termin realizacji wg 
harmonogramu -  15.12.2015 r.), RZGW we Wrocławiu wskazał opóźnienia w realizacji prac 
przygotowawczych oraz robót właściwych. W tym przypadku, wykonawcy są wzywani do 
przedłożenia programu naprawczego, który jest na bieżąco egzekwowany przez RZGW. Wszyscy 
wykonawcy podtrzymują terminy zakończenia zadań określonych w umowach.

Wobec pozostałych inwestycji finansowanych ze środków POIIŚ, zagrożeń przekroczenia terminów 
realizacji nie wskazano.

[Dowód: akta kontroli str. 3/1-3]

Nadzór nad wszystkimi zadaniami inwestycyjnymi przygotowywanymi i realizowanymi przez RZGW 
we Wrocławiu, sprawują komórki organizacyjne wchodzące w skład Wydziału Inwestycji i Funduszy 
Europejskich, funkcjonującego w Pionie Inwestycji i Funduszy Europejskich. W ramach 
bezpośredniego systemu zarządzania i nadzoru nad projektami powołano Jednostki Realizacji 
Projektu. Zgodnie z postanowieniami, zawartych z wykonawcami umów, nadzór inwestorski nad 
realizacją przedmiotu umowy, w imieniu Zamawiającego pełni Inżynier Projektu wybrany 
w postępowaniu przetargowym.

W ramach sprawowanego nadzoru RZGW we Wrocławiu zidentyfikował czynniki mające wpływ na 
przebieg procesu inwestycyjnego i terminowość realizacji poszczególnych zadań. Do głównych 
słabości o charakterze systemowym, ww. procesu, zaliczono: ,
- brak wieloletnich budżetów dla inwestycji hydrotechnicznych;
- wielość źródeł finansowania, utrudniająca planowanie budżetów i przepływ środków;
- zmiana przepisów prawa w trakcie trwania procesu inwestycyjnego;
- nieprzystosowanie formy organizacyjno-prawnej RZGW do narzuconych zadań.
Ponadto za istotne uznano zbyt szerokie uprawnienia organizacji ekologicznych mogących blokować 
realizowane inwestycje na każdym jej etapie.

[Dowód: akta kontroli str. 3/4-6; 3/7-9]

6



Zespół ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej RZGW we Wrocławiu w roku 2012 nie wykonywał zadań 
audytowych dotyczących inwestycji realizowanych na jej obszarze. W roku bieżącym zaplanowano 
2 zadania w tym zakresie. W trakcie trwania kontroli prowadzony był audyt odnośnie 1 inwestycji. W 
2012 roku przeprowadzono jedną kontrolę doraźną dotyczącą celowości i zasadności wydatkowania 
środków publicznych przy realizacji 1 inwestycji.

Projekt Planu kontroli na rok 2013 ma charakter bardzo ogólny i nie wskazuje wprost tematów 
związanych z realizacją inwestycji na obszarze RZGW we Wrocławiu. Wobec powyższego, 
działalność Zespołu ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej w zakresie sprawowania funkcji doradczej 
dla Dyrektora RZGW dotyczącej działalności inwestycyjnej Jednostki, należy uznać za 
niewystarczającą.

[Dowód: akta kontroli str. 3/10-15; 3/16-20; 3/21-24; 3/25J

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

1. Opracowanie planu rzeczowego i czasowego dotyczącego realizowanej aktualnie polityki 
przekazywania właściwym miejscowo starostom lokali mieszkalnych będących w zarządzie 
RZGW we Wrocławiu, celem obniżenia ponoszonych przez RZGW we Wrocławiu kosztów 
związanych z ich utrzymaniem.

2. Dokonanie przeglądu umów, będących w trakcie realizacji, pod kątem prawidłowego 
umocowania osoby podpisującej ze strony RZGW we Wrocławiu.

3. Dochowanie należytej staranności w zakresie właściwego umocowania pracowników RZGW 
we Wrocławiu do podpisywania umów oraz wypracowanie praktyki przechowywania 
w aktach osobowych pracownika udzielonych mu pełnomocnictw.

4. Objęcie szczególnym nadzorem inwestycji, w przypadku których wartość umowy jest 
w sposób istotny mniejsza niż wartość wynikająca z kosztorysu inwestorskiego.

5. Zwiększenie nadzoru nad prowadzonymi inwestycjami w zakresie ich zgodności 
z harmonogramami określonymi w umowach z wykonawcami, w tym w szczególności 
wykorzystanie istniejących instrumentów kontrolnych i audytowych.

Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne, proszę Pana Dyrektora o złożenie pisemnej
informacji odnośnie sposobu wykorzystania wyników kontroli oraz o podjętych działaniach
zmierzających do realizacji zaleceń pokontrolnych -  w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania 

. . .  . . niniejszego wystąpienia.

Do wiadomości:

Pan Witold Sumisławski- Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 

Pani Iwona Gawłowska- Dyrektor Departamentu Zasobów Wodnych

nrr0u i Audytu Wewnętrznego
Dyrektor

A
Andrzej Zbyiut





Dbamy o przyszłość naszych wód

. ~

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

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

rzgw.gov.pl

Wrocław, dnia 22.08.2013 r.

Wasz znak: BKAkr-0941-9/27892/13/jch 
BKAkr-0941/27896/13/jch 

Nasz znak: ND.091-1/2013
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Pan
Andrzej Zybut
Dyrektor Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 
W Ministerstwie Środowiska

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne BKAkr-0941/27896/13/jch poniżej przedstawiam podjęte 
działania zmierzające do realizacji zaleceń pokontrolnych.

Ad. 1 W załączeniu plan rzeczowo czasowy przekazywania starostom zbędnych dla RZGW we Wrocławiu lokali 
mieszkalnych będących w trwałym zarządzie RZGW we Wrocławiu.

Ad. 2 Obecnie jest wykonywany przegląd umów pod kątem prawidłowego umocowania osoby podpisanej ze 
strony RZGW we Wrocławiu. .W załączeniu przesyłam rozszerzone pełnomocnictwo pana Witolda Gutowskiego 
nr ND-0113-50/2012 z dnia 31.10.2012 r. jednoznacznie wskazujące, że w dniu podpisania umowy 
IZ/3812/5/2012, czyli 29.11.2012 r. był on umocowany do jej podpisania. Wszystkie stałe pełnomocnictwa 
zostały już włączone do akt osobowych pracowników w celu uniknięcia sytuacji, jaka zaszła w przypadku 
niniejszej kontroli. Do treści nowo wystawianych pełnomocnictw wprowadzono korekty zapisów jednoznacznie 
rozdzielających sferę przygotowania, przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówień publicznych od 
upoważnienia do podpisywania umów.

Ad. 3 Dokonano przeglądu wszystkich obowiązujących pełnomocnictw pracowników i pełnomocnictwa stałe 
zostały włączone do akt osobowych w Dziale Personalnym. Centralny rejestr pełnomocnictw znajduje się w 
Biurze Dyrektora RZGW we Wrocławiu, które jest odpowiedzialne za sprawy organizacyjne instytucji. 
Wypracowano również praktykę przekazywania do akt osobowych pracowników dodatkowego egzemplarza 
pełnomocnictw stałych.

Ad. 4,5 Zgodnie z zakresem działania komórek organizacyjnych RZGW, w Pionie Inwestycji i Funduszy 
Europejskich funkcjonuje Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich sprawujący nadzór nad wszystkimi 
zadaniami inwestycyjnymi przygotowywanymi i realizowanymi przez RZGW we Wrocławiu. W skład Wydziału 
wchodzą: Dział Przygotowania Inwestycji (IP), Dział Realizacji Inwestycji (IR), Dział Realizacji Projektów/ w 
Zarządzie Środkowej Odry- odcinek opolski (IRO), Dział Zamówień Publicznych (IZ). Jednostka Realizacji Projekt 
Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (Wrocławski Węzeł Wodny) podległa bezpośrednio Dyrektorowi 
Naczelnemu.

Jednostki organizacyjne są wyposażone w zakresie działania zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym 
RZGW w odpowiednie kompetencje związane z problematyką spraw związanych z działalnością w zakresie 
inwestycji gospodarki wodnej.
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W ramach dostosowania do potrzeb organizacyjnych planuje się utworzyć odrębny dział, w ramach 
którego m.in. będzie prowadzona koordynacja prac w celu zapewnienia racjonalnego i zgodnego z przepisami 
gospodarowania środkami przewidzianymi do wydatkowania przez RZGW na realizacje zadań inwestycyjnych, 
sporządzanie zbiorczych, rocznych i wieloletnich planów zadań inwestycyjnych, remontowych i utrzymaniowych, 
oraz koordynacja i zapewnienie funkcjonowania systemu zarządzania projektami, w oparciu o aplikacje 
informatyczne wskazane jako narządzie do monitorowania projektów inwestycyjnych.

Oprócz tego Zespół ds. Audytu i Kontroli wewnętrznej RZGW we Wrocławiu przeprowadził kontrolę 
doraźną, mającą na celu przeanalizowanie i zestawienie procesu wytwarzania projektów (chronologii), instrukcji 
i decyzji administracyjnych (zestawienie dokumentów) dotyczących prac w węźle Bartoszowice-Opatowice oraz 
sprecyzowanie, jakie działania należy podjąć w celu uporządkowania sytuacji w zw. realizacją inwestycji.

Załączniki:

1. Pan rzeczowo czasowy przekazywania starostom zbędnych dla RZGW we Wrocławiu lokali mieszkalnych będących w trwałym 
zarządzie RZGW we Wrocławiu zbiorcze zestawienie zapotrzebowania na środki z puli po likwidowanym GP (II i III transza)

2. Pełnomocnictwo ND-0113-50/2012 z 31.10.2012 r.

Do wiadomości:

1. Witold Sumisławski -  Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

 




