
          Projekt 

UCHWAŁA NR XVII/ 122/12 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

        z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

 

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Opolskiego 

 

 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 

98, poz. 1071 ze zm.) po przeprowadzeniu przez Komisję Rewizyjną postępowania 

wyjaśniającego w sprawie skargi Pana Huberta Panka na działalność Starosty Opolskiego, 

Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

    
§§§§ 1 

 

Uznaje się za bezzasadną skargę Pana Huberta Panka na działalność Starosty Opolskiego, z 

przyczyn omówionych szczegółowo w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały.  

 

§§§§ 2 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącego o sposobie 

załatwienia skargi. 

 
 

§§§§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Załącznik do Uchwały  

          Nr XVII/122/12 Rady 

          Powiatu Opolskiego  

          z dnia 26.04.2012 r.  

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego 
 
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 29 marca 2012 r., w związku ze skargą złożoną 
przez Pana Huberta Panka, przeprowadzając postępowanie wyjaśniające w sprawie zarzutów 

poruszanych w skardze ustaliła, co następuje: 

 

- skarga dotyczy naliczania składek na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach 

niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami t.j. art. 170 ust.2 ustawy z dnia  

18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j.Dz.U. z 2012 r, poz. 145), 

 

- Gminna Spółka Wodna w Łubnianach działa w oparciu o statut przyjęty uchwałą Walnego 

Zgromadzenia Delegatów GSW w Łubnianach w dniu 27 stycznia 2006 r. i zatwierdzony 

decyzją Starosty Opolskiego nr OŚ.ZW 6212-2/07 z dnia 30.03.2007 r. zgodnie z Rozdziałem 

II pkt 4 ww. statutu: „wysokość i sposób naliczania składek określa corocznie Walne 

Zgromadzenie”. Zgodnie z powyższym Walne Zgromadzenie Delegatów GSW w Łubnianach 

w dniu 16 sierpnia 2011 r. podjęło uchwałę określającą wysokość należnej składki jako 

iloczyn powierzchni gruntów posiadanych przez członka spółki x 20 zł/ha.  

- na podstawie art. 70 ust. 3. ustawy Prawo wodne ewidencja gruntów zmeliorowanych 

powinna być prowadzona przez WZMiUW w Opolu w imieniu Marszałka Województwa 

Opolskiego i na dzień dzisiejszy jest ona niekompletna i nie zawiera zasięgu oddziaływania 

urządzeń melioracji wodnych szczegółowych określonego zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania 

obszaru, na który wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych 

(Dz.U. nr 226 poz 1652), 

- w związku z powyższym, aby spółka mogła prowadzić działalność statutową (utrzymywać 
urządzenia melioracji wodnych szczegółowych i pozyskiwać na ten cel środki finansowe 

jedynie od członków spółki wodnej) Starosta Opolski uznał, że do czasu opracowania przez 

Marszałka pełnej ewidencji dopuszczalne jest określanie wysokości składki członkowskiej  

dla członka GSW w Łubnianach jako iloczynu powierzchni gruntów posiadanych przez 

członka spółki x składka podstawowa (jednostkowa), gdzie miarą korzyści odnoszonych 

przez członka spółki w związku z działalnością spółki jest hektar fizyczny gruntów 

posiadanych przez członka spółki, 

- skarżący, pismem nr 6343.7.2012.ZW z dnia 13.02.2012 r. został poinformowany,  

że zgodnie z art. 170 ust. 1, 5 ustawy Prawo wodne jako członek GSW w Łubnianach 

obowiązany jest do ponoszenia świadczeń niezbędnych do wykonywania statutowych zadań 

spółki oraz, że jeżeli jest niezadowolony z działalności Spółki i nie spełnia ona oczekiwań 

skarżącego w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych lub nie 

zgadza się ze sposobem naliczania i wysokością składek członkowskich może w każdej 

chwili wystąpić ze Spółki na zasadach uzgodnionych z Zarządem GSW w Łubnianach. 

Ponadto komisja stwierdziła, że: 

- w 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu przeprowadziła w Starostwie 

Powiatowym w Opolu kontrolę wykonywania zadań określonych przepisami ustawy  



z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oceniając działania Starosty pozytywnie  

z nieprawidłowościami, wnosząc o podjęcie działań na rzecz poprawy stanu utrzymania 

urządzeń na terenie powiatu opolskiego oraz rzetelne realizowanie kompetencji i obowiązków  

w zakresie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych na terenie powiatu 

opolskiego, odnoszących się głównie do wydawania decyzji nakazowych w sprawie 

utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i podnoszenia składek na rzecz 

spółek wodnych (wystąpienie pokontrolne NIK Delegatura w Opolu nr LOP-4101-14-

05/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r.), 

- w odpowiedzi na ww. wystąpienie pokontrolne Starosta Opolski w piśmie  

nr OŚ.1710.3.2011.ZW z dnia 21.12.2011 r. stwierdził m.in. że „w przypadku podjęcia przez 

organy spółek uchwał niezgodnych z prawem lub statutem, w terminie nie dłuższym niż  
30 dni od dnia doręczenia tych uchwał, będzie wydawał decyzje stwierdzające w części lub  

w całości ich nieważność”, 

- pismem SW.6343.1.2012.SK z dnia 25.01.2012 r. (data wpływu 06.02.2012 r.) GSW  

w Łubnianach, zgodnie z art.179 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne przesłała 

Staroście Opolskiemu Uchwałę Nr 3/2012 Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej 

Spółki Wodnej w Łubnianach z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wysokości 

rocznej składki na rzecz Spółki. 

  

- w myśl art.179 ust. 2 cyt. wyżej ustawy uchwały organów spółki wodnej sprzeczne  

z prawem lub statutem są nieważne, a o nieważności uchwał w całości lub w części orzeka,  

w drodze decyzji, starosta w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały. 

  

- z uwagi na fakt, że Uchwała Nr 3/2012 Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki 

Wodnej w Łubnianach z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wysokości rocznej 

składki na rzecz Spółki jest sprzeczna z prawem tj. z art.170 ust.2 ustawy z dnia  

18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j.Dz.U.2012, poz. 145.), w związku z wystąpieniem 

pokontrolnym NIK Delegatura w Opolu, decyzją OŚ.6343.7.2012.ZW z dnia 07.03.2012 r., 

stwierdzono w całości nieważność ww. uchwały. Niniejsza decyzja jest ostateczna, a Gminna 

Spółka Wodna w Łubnianach może zwrócić się do starosty z wnioskiem o ponowne 

rozpatrzenie sprawy. 

 

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego materiału dowodowego oraz wysłuchaniu 

skarżącego uznać należy, że Starosta Opolski realizuje zalecenia NIK i zapisy art.170 ust.2 

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne tzn. w przypadku podjęcia przez organy spółek 

uchwał niezgodnych z prawem, stwierdza ich nieważność.  
Dotychczasowe działania Starosty Opolskiego były ukierunkowane na poprawę stanu 

technicznego urządzeń melioracji wodnych na terenie powiatu. Z uwagi na brak dokumentacji 

określającej obszar, na który wywierają wpływ urządzenia melioracji wodnych 

szczegółowych, miarą korzyści odnoszonych przez członka spółki w związku z działalnością 
spółki był tymczasowo hektar fizyczny gruntów posiadanych przez członka spółki. Brak 

możliwości naliczania składek przez spółki wodne na dotychczasowych zasadach spowoduje 

zaprzestanie ich działalności. Będzie się to wiązało z podejmowaniem przez walne 

zgromadzenia uchwał o rozwiązaniu spółek wodnych zamiast o wysokości składek. 

Biorąc pod uwagę powyższe skargę należy uznać za bezzasadną. 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 


