
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

SZEF OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA

Kielce, dnia 12-09-2017
Znak: BiZK.IV.431.8.2017

Szanowny Pan
Zbigniew Piątek
Wójt Gminy Piekoszów
Szef Obrony Cywilnej Gminy

Sprawozdanie z kontroli

Kontrolę sprawdząjącą w Urzędzie Gminy Piekoszów

w dniu 30 sierpnia 2017 roku przeprowadzili:

Przewodniczący Zespolu Kontrolnego
Włodzimierz Kuszak - kierownik oddziału

Członek Zespołu Kontrolnego
Andrzej Zasada - starszy inspektor wojewódzki

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 69472017 oraz 695/2017
z dnia 28.09.20 17 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Swiętokrzyskiego przez Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola realizacji zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej, dotycząca:
1. Prawidłowości wykonania i dokonania aktualizacji dokumentacji zapewnienia funkcjonowania

publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych — kryzysowych.
2. Zabezpieczenia ujęć i zbiorników wody pitnej funkcjonujących w układach wodociągowych

na terenie gminy.

Kontrola sprawdzająca za okres od I stycznia 2016 roku do 29 sierpnia 2017 roku.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam jozytywnie z uchybieniami

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą:



1. W zakresie prawidłowości wykonania i dokonania aktualizacji dokumentacji zapewnienia
funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach
specjalnych — kryzysowych:
1) określono sposób powiadamiania osób decyzyjnych i mieszkańców gminy o ewentualnym

skażeniu wody. Po otrzymaniu informacji z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
o wydaniu decyzji stwierdzającej brak przydatności wody do spożycia prezes Zakładu Usług
Komunalnych natychmiast informuje o wystąpieniu skażenia:
a) Wójta Gminy. Sekretarza Gminy oraz inspektora ds. obronności.
b) mieszkańcy gminy powiadomieni są w sposób zwyczajowo przyjęty tj.:

- za pośrednictwem komunikatów o skażeniu opublikowanych na stronie internetowej
Gminy i ZUK,

- zamieszczonych na tablicach ogłoszeń gminy i sołectw w których wystąpiło
skażenie.

- rozgłośni radiowej i telewizji Kielce.
- lokalnych mediów,
- systemów głośnomówiących radiowozów policyjnych i samochodów OSP.
- syreny ostrzegawcze OSP,
- informacja będzie podawana SMS.

c) komunikat o skażeniu przekazywany jest do Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego za pośrednictwem fax-u,
telefonicznie oraz poprzez wysłanie stosownego pisma pocztą.

2) określono sposób podania komunikatu o odwołaniu zagrożenia. Po otrzymaniu informacji
z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o dopuszczeniu wody do spożycia
w analogiczny sposób informowane są osoby decyzyjne oraz mieszkańcy gminy, a także
Starostwo Powiatowe i WCZK,

3) określono sposób zabezpieczenia dostaw wody w warunkach specjalnych dla mieszkańców
gminy:

a) w warunkach specjalnych - kryzysowych woda do spożycia dostarczana jest
w butelkach. Woda jest zakupywana w hurtowniach z napojami. Dystrybucję wody
prowadzi się w ZUK, na oczyszczalni ścieków w Piekoszowie jak również przez
sołtysów,

b) do celów gospodarczych woda jest dostarczana przez jednostki OSP. Na terenie gminy
jest 6 jednostek OSP, które dysponują 8 beczkowozami o łącznej pojemności 26 m3.

4) system dostaw wody w warunkach specjalnych - kryzysowych zostal ujęty
w „Dokumentacj i zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia
w wodę w warunkach specjalnych dla Gminy Piekoszów”,

5) ujęcia wody w miejscowości Piekoszów 1, Piekoszów II, Szczukowice posiadają ważne
pozwolenia wodno-prawne na pobór wody podziemnej do 14.01.2030 r., a ujęcie Górki
Szczukowskie do 11.04.2033 roku.

2. W zakresie zabezpieczenia ujęć i zbiorników wod pitnej funkcjonujących w układach
wodociągowych:

1) zgodnie z zarządzeniem 120.24.2017 Wójta Gminy Piekoszów - Szefa Obrony Cywilnej
Gminy Piekoszów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora
gminnego do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w
warunkach specjalnych rolę koordynatora gminnego w zakresie przygotowania i realizacji
zadań zabezpieczających ludność w wodę pitną powierzono Prezesowi Zakładu Usług
Komunalnych Sp. z o.o w Piekoszowie,
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2) dokumentacja zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę
w warunkach specjalnych dla Gminy Piekoszów została opracowana w lipcu 2017 r. oraz
zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach,
Starostę Powiatu Kieleckiego i Koordynatora Wojewódzkiego Dyrektora Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego SUW w Kielcach,

3) kontrolę zabezpieczenia ujęć i zbiorników wody pitnej funkcjonujących w układach
wodociągowych przeprowadzono na przypadkowo wybranym ujęciu wody Piekoszów 1:
a) ujęcie wody zlokalizowane w Piekoszowie I stanowią dwie studnie głębinowe,

z których woda podawana jest za pomocą pomp do zbiornika wyrównawczego (wieży
ciśnień) dalej rurociągiem przesyłowym podawana jest do stacji uzdatniania wody skąd
trafa do sieci wodociągowej:
- ujęcie wody pitnej studnia nr 1 posiada wyznaczoną strefę ochrony bezpośredniej

ogrodzoną siatką i oznaczoną tablicą z napisem zabraniającym wstępu osobom
nieupoważnionym, brama i dwa włazy do studni zamykane są na kłódkę,

- zbiornik wyrównawczy (wieża ciśnień) teren wokół zbiornika ogrodzony z trzech
stron, zdemontowane zostało ogrodzenie od strony ul. Częstochowskiej podczas
modernizacji polegającej na poszerzeniu pasa drogi wojewódzkiej. Na ogrodzeniu
brak tablic informacyjnych. Teren zbiornika oświetlony jedną lampą zamontowaną
na pomoście wieży ciśnień. Przygotowywane są przęsła w celu odtworzenia
ogrodzenia,

- stacja uzdatniania znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicach budynku
szkoły podstawowej przy ul. Częstochowskiej. Teren szkoły jest ogrodzony
i monitorowany. Dwa komplety kluczy do pomieszczenia znajdują się w ZUK oraz
jeden kompłet jest u dyrektora szkoły,

- rozdzielnia elektryczna zlokalizowana na osobnym placu przy ul. Częstochowskiej
jest ogrodzona, ogrodzenie zamknięta na kłódkę, jest tablica informacyjna oraz
lampa oświetleniowa na czujnik ruchu.

4) został zakupiony agregat prądotwórczy, który w przypadku braku zasilania wykorzystywany
jest jako zastępcze źródło energii,

5) według oświadczenia Pana Wij asa - Prezesa ZUK Sp. z o.o na obiektach prowadzony jest
monitoring oraz dwa razy w tygodniu prowadzona jest kontrola obiektów przez
konserwatora sieci.

W toku kontroli wykonane zostały zdjęcia:

1. Terenu ujęcia wody pitnej - studni nr 1 oraz włazów do studni zamykanych na kłódkę
2. Zbiornika wyrównawczego (wieży ciśnień) oraz lampy zamontowanej na pomoście wieży

i ogrodzenia zbiornika od strony ul. Częstochowskiej
3. Stacji uzdatniania wody
4. Terenu rozdzielni elektrycznej
5. Przęseł do odtworzenia ogrodzenia zbiornika wyrównawczego (wieży ciśnień) znajdujących się

na hali ZUK
6. Agregatu prądotwórczego na hali ZUK

które stanowią załącznik do Egz. Nr 2 Protokółu.

Przebieg kontroli opisano w protokole z kontroli z dnia 30 sierpnia 2017 r. wykonanym
w 2 egzemplarzach. Egz. nr 1 protokołu po podpisaniu przez kontrolujących i Wójta Gminy
Piekoszów przekazany został Wójtowi Gminy, a Egz. Nr 2 został włączony do akt sprawy
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego SUW w Kielcach.
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Stwierdzone uchybienia

1. Bi-ak części ogrodzenia terenu wokół zbiornika wyrównawczego (wieży ciśnień).
zdemontowane jest ogrodzenie od strony ul. Częstochowskiej.

2. Brak tablic informacyj nyh zakazujących wstępu na teren zbiornika wyrównawczego

(wieży ciśnień).

Mając na uwadze pow \żsteoceny i uwagi. wnosze 0:

Odtworzenie ogrodzenia terenu zbiornika wyrownawczego (wicż\ ciśnień) od strony

ul. Częstochowskiej.
2. Zamontowanie na ogrodzeniu zbiornika w\równawczego (wieży ciśnień) tablic z napisem

zabraniającym wstępu osobom nieupow ażnionym.

.Jednocześnie proszę o uwzględnienie w dokumentacji zapewnienia funkcjonowania

pub! icznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specj alnych przekazywania komunikatów

— do Starostwa Powiatow ego w Kielcach oraz Wojewódzkiego Centrum 7.arządtania Kryzysowego.

o skażeniu (oprócz łączności faksowej. telefonicznej oraz porzez w ystanie stosownego pisma
pocztą). także poprzez wykorzystanie Sytemu Łączności Radiowej Zarządzania Kryzysowego,

który pow stal w celu zapewnienia łączności radiowej z powiatami, gminami oraz innymi

i nstytucj ami na terenie województwa św iętokrzy skiego, dla skutecznego ostrzegania.

powiadamiania. reagow ania i zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Na poListawie art. 49 ustaw\ o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań
mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień. a także o przekazanie cło Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego S fW w Kielcach — w terminie 21 dni od daty
otrzymania niniejszego spiawozclania — infonnacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków

oraz o wykonaniu zaleceń. a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Ponadto informuję, że zgodnie z art .52 ust. S ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

o kontroli y administracji rządowej (I)z. I 1 Nr 185 . poz. I 092) kierownik jednostki kontrolowanej

w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego
stanowisko. nie y strz\ muje to realizacji ustaleń kontroli.
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Wykonano w 2 cz.
Egz. nr. I Wójt Gminy Piekoszów
Egz. nr. 2 - a/a
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