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Sprawozdanie z kontroli

Kontrolę sprawdzającą w Urzędzie Gminy Solec - Zdrój

w dniu 05.03.2018 roku przeprowadzili:

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego:
Andrzej Zasada - starszy inspektor wojewódzki

Członek Zespołu Kontrolnego:
Jerzy Górak - starszy inspektor wojewódzki

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 135/2018 oraz 134/2018
z dnia 02.03.2018 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego 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.

Egz.Nr..2
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Szanowny Pan
Adam Pałys
Wójt Gminy SolecZdrój
Szef Obrony Cywilnej Gminy

Kontrola sprawdzająca za okres od 1 stycznia 2017 roku do 05 marca 2018 roku.



Kontrolę przeprowadzono w obecności:
Wójta Gminy Solec — Zdrój - Adama Palysa

Informacji w czasie kontroli udzielal/a:
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej - Izabela Kopeć- Ból
Kierownik Brygady Konserwacyjnej - Henryk Palys

Komisja wpisała się do książki kontroli pod poz. Nr 3/20 18

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie

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) Urząd Gminy w Solcu - Zdroju posiada opracowany „Plan zapewnienia dostawy wody
w warunkach specjalnych dla Gminy Solec - Zdrój” uzgodniony z Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Koordynatorem Powiatowym i Koordynatorem
Wojewódzkim,

2) zgodnie z Zrządzeniem nr 38/2007 Wojewody Świętokrzyskiego Szefa Obrony Cywilnej
Województwa z dnia 20.04.2007 r., „Plan zapewnienia dostaw wody w warunkach
specjalnych dla Gminy Solec-Zdrój jest aktualizowany raz na 5 lat - w przypadku
zarządzenia generalnej aktualizacji przez Wojewodę Świętokrzyskiego lub na bieżąco
w przypadku zaistnienia wszelkich zmian np. wybudowanie nowych obiektów tj. ujęć wody,
sztucznych krytych zbiorników wody funkcjonujących w układach wodociągowych,
podłączenia do wodociągu nowych sołectw, połączenia funkcjonujących wododziałów itp.,

3) ostatnią aktualizację przeprowadzoną w lutym 2018 roku, dostarczono do Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach,

4) sposób informowania odbiorców o jakości wody, w tym o zagrożeniach związanych z jej
jakością uwzględnia, iż po otrzymaniu informacji od Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej o ewentualnym skażeniu wody Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej w trybie natychmiastowym informuje Wójta Gminy, który
podejmuje decyzje o dalszych działaniach. Za pośrednictwem pracowników Referatu
Gospodarki Komunalnej, sołtysów wsi oraz radnych informuje się mieszkańców gminy.
Informacja o skażeniu zostaje zamieszczona na stronie internetowej Urzędu oraz na
tablicach ogłoszeniowych znajdujących się w każdej z miejscowości gminy. O zaistniałej
sytuacji oraz podjętych działaniach powiadamia się telefonicznie bądź pisemnie
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego,
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5) komunikat o odwołaniu zagrożenia oraz o dopuszczeniu wody do spożycia po uzyskaniu
informacji od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o ustaniu skażenia
przekazywany jest do osób decyzyjnych oraz mieszkańców w identyczny sposób, jak przy
wystąpieniu skażenia,

6) w przypadku skażenia wody na ujęciach, dostarczana jest woda butelkowana
przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej . Woda do celów sanitarnych
dostarczana jest przez OSP Piestrzec, Solec - Zdrój i Kików pojazdami pożarniczymi oraz
beczką przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej . Gmina Solec - Zdrój
dodatkowo kupuje wodę pitną od Związku Międzygminnego NIDA 2000 w Starym
Korczynie. Woda dostarczana jest za pomocą wodociągu.

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

1) na terenie miasta i gminy Solec - Zdrój funkcjonują cztery wodociągi na bazie własnych
ujęć wody tj.:

- ujęcie wody w miejscowości Piestrzec,
- ujęcie wody w miejscowości Groczków Magierów,
- ujęcie wody w miejscowości Kików,
- ujęcie wody w miejscowości Sułkowice, ponadto na terenie Gminy Solec-Zdrój woda

podawanajest z terenu Gminy Stopnica.
2) wg oświadczenia Pana Henryka Pałysa ujęcia wody na terenie gminy są ogrodzone

i oznakowane tablicami zabraniającymi wstępu osobom nieupoważnionym, bramy
zamykane są na kłódki. Kryte zbiorniki wody pitnej znajdują się na ogrodzonym terenie ujęć
wody. Włazy do zbiorników zamykane są na kłódki,

3) kontrolę przeprowadzono na ujęciu wody w Piestrzcu:
— ujęcie wody zlokalizowane w Piestrzcu stanowią źródła samo wypływowe (9 szt.) ujęte

W kręgach betonowych przykrytych płytami żelbetonowymi. Poszczególne studnie
połączone są rurą ze spadkiem do pompowni, która zlokalizowana jest w komorze
żelbetonowej . Właz obsypany ziemią, pokrywa zamykana na kłódkę. Zamontowane
są w niej dwie pompy głębinowe pracujące przemiennie i podające wodę do zbiornika
znajdującego się na wzniesieniu w odległości 800 m od ujęcia wody. . Sterowanie pracą
pomp odbywa się drogą radiową. Woda ze zbiornika wyrównawczego podawana jest
grawitacyjnie do sieci wodociągowej która zaopatruje miejscowości Piestrzec,
Włosnowice, Świniary, Zielonki, Ludwinów, Wełnin i Zagórzany. Po odkręceniu
zasuwy w Wełninie istnieje możliwość zasilania m. Solca — Zdroju, ale z niskim
ciśnieniem wody ok. 1 bara,

— ujęcie ogrodzone i oznaczone tablicami z napisem zabraniającym wstępu osobom
nieupoważnionym, brama zamykana na kłódkę,

— plac na którym zlokalizowane są sztuczne kryte zbiorniki wody pitnej jest ogrodzony,
a brama wjazdowa zamykana na kłódkę. Włazy do zbiorników zabezpieczone
są klapami metalowymi zamykanymi na kłódkę. Na ogrodzeniu widnieją tablice
z napisem zabraniającym wstępu osobom nieupoważnionym.

4) według oświadczenia Pana Henryka Pałysa na obiektach prowadzony jest codzienny dozór.
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W toku kontroli wykonane zostały zdjęcia: ujęcie wody w Piestrzcu (wraz ze studniami
głębinowymi), komory pompowni w Piestrzcu, zbiornika wyrównawczego w Piestrzcu - które
stanowią załącznik do Egz. Nr 2 Protokołu z kontroli przeprowadzonej w dniu 5.03 2018 r.

Przebieg kontroli opisano w protokole z kontroli z dnia 05 marca 20 1 8 roku r. wykonanym
w 2 egzemplarzach. Egzemplarz nr 1 protokołu po podpisaniu przez kontrolujących i przez Wójta
Gminy - Pana Adama Pałysa przekazany został Wójtowi Gminy Solec-Zdrój, egz. Nr 2 został
włączony do akt sprawy w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW
w Kielcach.

W związku z tym, iż nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie
odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z przepisami określonymi w art. 52 ust. 5 ustawy z dnia
15 lipca 201 1 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) kierownik jednostki
kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo
przedstawić do niego stanowisko, nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Wykonano w 2 egz.
Egz. Nr 1 - Wójt Gminy Solec - Zdrój
Egz. Nr 2 — a/a
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