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Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy  

z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku 

nr 55, poz. 577 ze zm.), przeprowadziła kontrolę doraźną w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych 

zawartych w wystąpieniu Prezesa Izby z 11 stycznia 2002 roku. Ustalenia kontroli przedstawiono 

w protokole, podpisanym bez zastrzeżeń 23 maja 2003 r. i przekazanym Panu Przewodniczącemu. 

 

Kontrola wykazała, że tylko jedno spośród czterech wniosków pokontrolnych, zawartych w wy-

stąpieniu Regionalnej Izby Obrachunkowej było zrealizowane w dniu 31 maja 2002 roku, w którym 

Przewodniczący Zarządu Związku, z półrocznym opóźnieniem, skierował do Izby informację o spo-

sobie realizacji tych wniosków. Zrealizowany wniosek dotyczył wydania instrukcji regulujących go-

spodarkę finansową Związku. Osoby do prowadzenia księgowości Związku nie wyznaczono, chociaż 

Przewodniczący Zarządu poinformował Izbę o wykonaniu wniosku w tym zakresie. Powierzenie pro-

wadzenia księgowości Związku skarbnikowi gminy Legnickie Pole nastąpiło w trakcie kontroli - 16 

maja 2003 r. Tego samego dnia powierzono formalnie pracownikowi Urzędu Gminy w Legnickim Po-

lu wykonywanie obsługi kancelaryjno-biurowej Związku. Na zalecenie dotyczące ustalenia szczegó-

łowych procedur kontroli wydatków, wymaganych przepisem art. 35a ust. 3 ustawy o finansach pu-

blicznych, Przewodniczący Zarządu Związku poinformował o podjęciu uchwały w sprawie procedury 

uchwalania budżetu, która dotyczy innego zakresu spraw i której obowiązek uchwalenia wynika z art. 

53 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W odpowiedzi na wniosek dotyczący likwidacji Związku, 

Przewodniczący Zarządu Związku poinformował Izbę, że ostateczną decyzję w sprawie likwidacji 

Związku podejmie Zgromadzenie Związku i że prowadzone są rozmowy ze Związkiem Komunalnym 

"Wodociąg Lisowice" na temat ewentualnego włączenia się do niego, a następnie rozważenia wspól-

nego administrowania niektórymi urządzeniami wodociągowymi. Jednak od dnia skierowania przez 

Izbę wystąpienia pokontrolnego do dnia rozpoczęcia kontroli sprawdzającej nie podjęto żadnych dzia-

łań zmierzających do likwidacji Związku, nie podjęto również żadnych skutecznych działań uzasad-

niających potrzebę istnienia Związku, którego racja bytu faktycznie wypełniła się z chwilą oddania do 

użytkowania wodociągu, do którego wybudowania Związek został powołany. Od roku 1996 gmina 

Ruja parokrotnie podejmowała próby zmierzające do likwidacji Związku, jednak były one skutecznie 
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blokowane przez organy gminy Legnickie Pole, które inicjowały działania mające uzasadnić potrzebę 

dalszego jego trwania. Do działań tych zaliczyć należy podjęcie uchwały rozszerzającej zadania 

Związku o budowę kanalizacji sanitarnej, czy też próby skłonienia gminy Wądroże Wielkie do wstą-

pienia do Związku. Kanalizacje sanitarne obie gminy wybudowały samodzielnie, bez angażowania 

Związku, zaś próby włączenia do Związku gminy Wądroże Wielkie nie przyniosły efektu. Kontrola 

wykazała ponadto całkowitą bezczynność organów Związku w okresie od 20 maja 1998 roku do 14 

czerwca 2000 roku, a wszelkie działania podejmowane przed tym okresem i po nim, a mające na celu 

utrzymanie istnienia Związku, były działaniami pozorowanymi i miały na celu uniemożliwienie za-

spokojenia roszczeń spółki MIROM z majątku gmin tworzących Związek. Roszczenia te w momencie 

zakończenia budowy wodociągu (1995 rok) dotyczyły kwoty 90 614 zł, na którą składała się należ-

ność wynikająca z faktury za odcinek Legnica - Kłębanowice oraz podatek VAT od tej części wodo-

ciągu, która przebiega przez teren gminy Legnickie Pole. W dniu wydania przez sąd wyroku (21 lute-

go 1997 r.) zasądzona należność wraz z odsetkami wynosiła już kwotę 191 149,25 zł, natomiast na 

dzień 31 grudnia 2002 r. zobowiązania wymagalne wobec wykonawcy wynosiły już 380 096 zł. 

 

Kontrola wykazała, że do powstania i wzrostu zadłużenia wobec tej spółki faktycznie przyczy-

niła się gmina Legnickie Pole, na terenie której wybudowany został odcinek Legnica - Kłębanowice, 

za co wykonawca nie otrzymał wynagrodzenia. Zapłata miała zostać zrealizowana ze środków 

WFOŚiGW, jednak ze względu na niedotrzymanie terminu wykonania Fundusz odmówił wypłaty 

środków. Niedotrzymanie terminu było skutkiem wad dokumentacji, której wykonanie każda z gmin 

zlecała samodzielnie dla odcinka wodociągu przebiegającego przez jej teren. Usterki oraz wady mate-

riałów podnoszone przez Związek w procesie wytoczonym przez wykonawcę nie zostały przez sąd 

uwzględnione. 

 

Przekazując powyższe do wiadomości Pana Przewodniczącego, Regionalna Izba Obra-

chunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 roku 

o regionalnych izbach obrachunkowych, wnosi o pilne podjęcie niezbędnych działań w celu wy-

eliminowania nieprawidłowości opisanych szczegółowo w protokole kontroli, a w szczególno-

ści o:  

 

1. Niezwłoczne podjęcie skutecznych działań zmierzających do zaspokojenia roszczeń 

wierzyciela. 

2. Szybkie doprowadzenie do likwidacji Związku Komunalnego, uzasadnionej zrealizowaniem celu, 

dla którego Związek został powołany. 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, zgodnie z art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy 

z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, oczekuje, w terminie 30 dni od 

dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o wykonaniu wniosków lub 
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o przyczynach ich niewykonania. Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przy-

sługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia do Kolegium Izby. Zastrzeżenie składa właściwy organ 

jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, za po-

średnictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia 

prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 

W przypadku braku w powyższym terminie informacji o podjęciu działań bezpośrednio 

zmierzających do realizacji wniosków pokontrolnych, Regionalna Izba Obrachunkowa wystąpi 

do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozważenie celowości podjęcia działań 

prawnych przewidzianych w art. 97 ustawy o samorządzie gminnym. 

 
 

 

Do wiadomości: 

1. Pan Władysław Seredyszyn - Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego "Wodo-

ciąg Bartoszów - Tyniec Legnicki" w Legnickim Polu. 

2. Pan Robert Chruściel - Wójt Gminy Ruja. 

 


