
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

SZEF OBRONY CYWILEJ WOJEWÓDZTWA

Kielce, dnia 23 .05.2018
Znak: BiZK.IV.431.5.2018

Szanowny Pan
Stanisław Pacocha
Wójt Gminy Gowarczów
Szef Obrony Cywilnej Gminy

Sprawozdanie z kontroli

Kontrolę sprawdzającą w Urzędzie Gminy w Gowarczowie

w dniu 22.05.2018 roku przeprowadzili:

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego:
Włodzimierz Kuszak - kierownik oddziału

Członek Zesptu Kontrolnego:
Jerzy Górak - starszy inspektor wojewódzki

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 3 1 1/2018 oraz 3 12/20 18
z dnia 17.05.2018 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego — Szefa Obrony
Cywilnej Województwa przez Zastępcę 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.

Kontrola sprawdzająca za okres od 1 stycznia 2017 roku do 22 maja 2018 roku.



Kontrolę przeprowadzono w obecności:
Wójta Gminy Gowarczów - Stanisław Pacocha

Informacji w czasie kontroli udzielał/a:
Zastępca Wójta Gminy Gowarczów - Marzena Dziewit
Inspektor ds. działalności gospodarczej,
zarządzania kryzysowego, spraw obronnych - Robert Gawroński
Konserwator Wodociągu Gminnego - Krzysztof Kolebuk

Komisja wpisała się do książki kontroli pod poz. Nr 17/20 18

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie 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) Urząd Gminy w Gowarczowie posiada opracowaną „Dokumentację zapewnienia
funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych”
uzgodnioną z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Koordynatorem
Powiatowym i Koordynatorem Wojewódzkim,

2) dokumentacja aktualizowana jest zgodnie z 9 Zarządzenia Nr 38/2007 Wojewody
Świętokrzyskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 20.04.2007 r. w sprawie
ochrony ujęć wody i urządzeń wodociągowych na wypadek zagrożenia zniszczeniem oraz
zapewnienia dostaw wody pitnej dla ludności, zakładów przemysłu spożywczego i urządzeń
specjalnych do likwidacji skażeń,

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
Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska informuje Wójta Gminy, Sekretarza
Gminy oraz inspektora ds. obronnych i obrony cywilnej i Konserwatora Urządzeń
Wodociągowych:

- komunikat o skażeniu wody polega wywieszeniu w formie ogłoszeń w sposób zwyczajowo
przyjęty,

- ogłoszenie publikowane jest również na stronach internetowych Gminy Gowarczów, BlP,
portalu społecznościowym Gminy Gowarczów,

- komunikat o skażeniu oraz podejmowane kroki w celu natychmiastowej poprawy sytuacji
przesyłany jest również do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Kielcach oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Końskich.
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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 sposób jednakowy jak przy
wystąpieniu skażenia,

6) zabezpieczenie dostaw wody w warunkach specjalnych odbywa się wg. procedury zawartej
w „Dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę
w warunkach specjalnych” opracowanej przez Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony
Środowiska w Urzędzie Gminy w Gowarczowie,

„7) w przypadku awarii ujęcia w miejscowości Bemów woda do użytku gospodarczego
dostarczana jest pojazdami jednostek OSP z ujęcia miejscowości Gowarczów, w sytuacji
awarii ujęcia w miejscowości Gowarczów woda dostarczana jest z ujęcia Bemów. Woda
pitna dostarczana jest w ramach zakupu wody koncesjonowanej w opakowaniach
jednostkowych:

- na ujęciu w Bemowie w obecnym układzie technologicznym brak jest studni awaryjnej
jednakże dla usprawnienia funkcjonowania wodociągu oraz zminimalizowania ograniczeń
i przerw w dostawie wody podczas możliwej awarii przewiduje się wykonanie drugiej
studni pełniącej rolę studni awaryjnej,

- na ujęciu w Gowarczowie w obecnym układzie technologicznym przy awarii studni
zasadniczej dostawę wody dla potrzeb wodociągu przejmie studnia awaryjna.

8) na terenie gminy Gowarczów funkcjonują dwa wodociągi na bazie własnych ujęć wody tj.:
- ujęcie wody w miejscowości Gowarczów,
- ujęcie wody w miejscowości Bemów.

9) wodociąg publiczny w Bemowie oraz w Gowarczowie zasilany jest z Państwowej Sieci
Energetycznej. Brak jest zasilania awaryjnego. Planowany jest zakup jednego agregatu
prądotwórczego (istniejąca instalacja elektryczna przystosowana jest do podłączenia
agregatu),

10) zarządzeniem nr 0050.86.2017 Wójta Gminy Gowarczów Szefa Obrony Cywilnej Gminy
z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do
nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach
specjalnych na terenie gminy Gowarczów: na koordynatora wyznaczona została
Marzena Dziewit — Zastępca Wójta Gminy Gowarczów,

1 1) wg oświadczenia Pani Marzeny Dziewit ujęcia wody są ogrodzone i oznaczone tablicami
z napisem zabraniającym wstępu osobom nieupoważnionym, brama jest zamykana na
kłódkę, teren zabezpieczony jest alarmem oraz sms-owym powiadomieniem Konserwatora
w razie naruszenia strefy ochronnej . Włazy do zbiorników zabezpieczone są klapami
metalowymi zamykanymi na kłódkę.

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

1) kontrole przeprowadzono na ujęciu wody w Gowarczowie:
— ujęcie wody zlokalizowane w Gowarczowie stanowią dwie studnie wiercone (studnia

zasadnicza i awaryjna). Woda ze studni zasadniczej lub awaryjnej czerpana jest
agregatami pompowymi i tłoczona jest przez zbiorniki wyrównawcze nadziemne
i pompowe z zestawem 4 pomp pionowych z falownikami do zewnętrznej sieci
wodociągowej . Ze zbiornika wyrównawczego wodę pobiera zestaw hydroforowy
i tłoczy do sieci wodociągowej,

3



— teren stacji i ujęcia ogrodzony oraz oznaczony tablicami z napisem zabraniającym

wstępu osobom nieupoważnionym, brama i furtki posiadają zamykania,
— budynek hydroforni zamykany, włazy w szachtach studziennych zamykane na kłódki.

2) według oświadczenia Pana Krzysztofa Kolebuka na obiektach prowadzony jest codzienny

dozór.

Przebieg kontroli opisano w protokole z kontroli z dnia 22 maja 2018 roku r. wykonanym

w 2 egzemplarzach. Egzemplarz nr 1 protokołu po podpisaniu przez kontrolujących i przez Wójta

Gminy - Pana Stanisława Pacocha przekazany został Wójtowi Gminy Gowarczów, a egz. Nr 2

został włączony do akt sprawy w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW

w Kielcach.

W toku kontroli wykonane zostały zdjęcia: ujęcia wody w Gowarczowie oraz zamykanych

włazów w szachtach studziennych - które stanowią załącznik do Egz. Nr 2 Protokółu.

Odpowiedzi oraz wyjaśnienia wójta Gminy Gowarczów na pismo z Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach z dnia 23.04.2018 r. (znak:

BiZK.IV.43 1 .5 .20 1 8) - stanowią załącznik do Egz. Nr 2 Protokółu.

Stwierdzone uchybienia

1 . Z przedstawionej dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia

w wodę w warunkach specjalnych wynika, że uwzględniono przesyłanie komunikatu o skażeniu

oraz o podejmowanych działaniach do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

w Kielcach i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Końskich. Jednak w pkt. 6.3

Organizacja łączności (str. 47) podany jest nr telefonu do Centrali w Starostowe Powiatowym w

Końskich (41-372-41-34) oraz do Biura Klienta (41-42-18-00) w ŚUW w Kielcach. Brak jest

aktualnych danych w zakresie łączności i przekazywania informacji do Wydziału Zarządzania

Kryzysowego w SP w Końskich oraz Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

2. Brak jest informacji o wykorzystaniu Sytemu Łączności Radiowej Zarządzania Kryzysowego,

który powstał w celu zapewnienia łączności radiowej z powiatem, sąsiednimi gminami oraz

Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, dla skutecznego ostrzegania, powiadamiania

oraz reagowania i zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi, wnoszę 0:

1 . Aktualizację danych w zakresie łączności i przekazywania informacji do Wydziału Zarządzania

Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Końskich oraz Wojewódzkiego Centrum

Zarządzania Kryzysowego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

2. Uwzględnienie w dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia

w wodę w warunkach specjalnych - przekazywania informacji o skażeniu, awarii oraz

O podejmowanych działaniach - do Starostwa Powiatowego w Końskich oraz Wojewódzkiego

Centrum Zarządzania Kryzysowego, także poprzez wykorzystanie Systemu Łączności

Radiowej Zarządzania Kryzysowego, w tym łączności radiowej w ramach współdziałania

z sąsiednimi gminami.
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Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań
mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień, a także o przekazanie do Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach - w terminie 21 dni od daty
otrzymania niniejszego sprawozdania - informacji 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. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 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.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
SZEFA OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA

Jo4
ZASTEPCA DYREKTÓRA

Wydziału RbLpieuestwu 1 lariqania Kryzysowego

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