
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
SZEF OBRONY CYWILEJ WOJEWÓDZTWA

Kielce, dnia 11.06.2018
Znak: BiZK.IV.431.6.2018

Egz. Nr .

Szanowny Pan
Ireneusz Gliściński
Wójt Gminy Krasocin
Szef Obrony Cywilnej Gminy

Sprawozdanie z kontroli

Kontrolę sprawdzającą w Urzędzie Gminy w Krasocinie

W dniu 08.06.2018 roku przeprowadzili:

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego:

Włodzimierz Kuszak - kierownik oddziału

Członek Zespołu Kontrolnego:

Jerzy Górak - starszy inspektor wojewódzki

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 362/2018 oraz 363/2018

z dnia 02.06.2018 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego — Szefa Obrony

Cywilnej Województwa 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.

Kontrola sprawdzająca za okres od 1 stycznia 20 1 7 roku do 08 czerwca 20 1 8 roku.



Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Sekretarza Gminy Krasocin - Pawła Włodarskiego

Informacji w czasie kontroli udzielal/a:

Kierownik Zakładu

Gospodarki Komunalnej w Krasocinie - Dariusz Sobczyk

Referent d. obrony cywilnej i spraw obronnych - Renata Łapot

Komisja wpisała się do książki kontroli pod poz. Nr 2/20 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 Krasocinie posiada opracowany „Plan zaopatrzania ludności w wodę pitną

w sytuacjach nadzwyczajnych dla gminy Krasocin” uzgodniony 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

specj alnych 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 pogorszeniem wody lub z jej skażeniem został określony w Zarządzeniu Nr 22/1 8 Wójta

Gminy Krasocin z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie procedury postępowania na wypadek

skażenia lub pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie

Gminy Krasocin. Zgodnie z w/w zarządzeniem po otrzymaniu informacji od Powiatowej

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o ewentualnym skażeniu wody Zakład Gospodarki

Komunalnej lub osoba upoważniona, redaguje oficjalną informację, która jest podana do

publicznej wiadomości poprzez:
- umieszczenie komunikatu na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy w Krasocinie

(www.krasocin.com.pl) i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie

(zgkkrasocin.com.pl),
- wywieszenie informacji na tablicach zlokalizowanych na terenie obsługiwanym przez

wodociąg,
- przekazanie komunikatu sołtysowi danej miejscowości, w której doszło do pogorszenia się

jakości wody lub jej skażenia,
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- W lflfly sposób np. poprzez wysłanie wiadomości tekstowych (sms) do odbiorców wody,
- O zaistniałej sytuacji lub podjętych działaniach powiadamia się telefonicznie bądź pisemnie

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

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

przekazywane były informacje o skażeniu wody,

6) w celu zapewnienia awaryjnego zaopatrzenia w wodę w zależności od skali problemu

zaopatrzenie odbywać będzie się poprzez:
- dokonanie przełączeń w infrastrukturze technicznej na nieskażone źródła zasilania

w wodę,
- zorganizowanie dostaw wody pitnej (woda butelkowana),
- zorganizowanie dostaw wody do celów gospodarczych przy użyciu środków własnych,

a w przypadku konieczności dostarczenia wody na znacznym obszarze, przy użyciu

wozów Ochotniczej Straży Pożarnej,

„7) w celu prawidłowego zorganizowania dostaw wody w zależności od sytuacji przewidziano,

że będą określone punkty dostaw dla poszczególnych części gminy oraz będą podjęte

działania w celu zapewnienia środków transportu i ludzi do realizacji dostaw.

8) gmina Krasocin zaopatrywanajest w wodę z siedmiu wodociągów tj.:
- ujęcie wody w miejscowości Mieczyn,
- ujęcie wody w miejscowości Sułków,
- ujęcie wody w miejscowości Oleszno,
- ujęcie wody w miejscowości Cieśle,
- ujęcie wody w miejscowości Czostków,
- ujęcie wody w miejscowości Skorków,
- ujęcie wody w miejscowości Ludynia.

Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej zakupuje wodę z wodociągu Przedbórz

i Zakładu Wapienniczego „Lhoist” sp. z o.o. Bukowa,

9) zasilanie awaryjne jest zastosowane na ujęciu wodnym w Sułkowie. Zasilanie włącza się

automatycznie przy każdym braku energii elektrycznej. Dla zasilania pozostałych ujęć

przewidziano zakupić agregaty prądotwórcze umożliwiające czasowe dostarczanie wody,

10) zarządzeniem nr 19/18 Wójta Gminy Krasocin z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie

wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru i koordynowania przygotowań i realizacji

zadań wynikających z obowiązków funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia

w wodę w warunkach specjalnych na terenie gminy Krasocin: na koordynatora wyznaczony

został Pan Dariusz Sobczyk — Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie,

1 1) wg oświadczenia Pana Dariusza Sobczyka 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.

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

wodociągowych:

1) kontrole przeprowadzono na ujęciu wody w miejscowości Sułków:
- ujęcie wodne zlokalizowane jest przy drodze gminnej Sułków-Wielkopole w odległości

ok. 800 m od drogi wojewódzkiej Kielce - Częstochowa,
- w skład wodociągu wchodzą: studnia głębinowa o wydajności eksploatacyjnej 68m31h,
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obudowana ocieplanym szachtem nadziemnym z odsuwaną klapą metalową zamykaną na

zamek wewnętrzny. Załączanie i wyłączanie pompy głębinowej sterowane sondami

zamontowanymi w sztucznym krytym zbiorniku wodny pitnej. Głowica studni jest

zabezpieczona i szczelna. Króciec napowietrzająco-odpowietrzający nie jest

przystosowany do założenia futra olejowego. Rurociągi tłoczne studni nie są wyposażone

w końcówki umożliwiające pobór wody przez wozy strażackie; zestaw pompowy; agregat

prądotwórczy typ. CUBE 4.R - 42kVA z silnikiem VOLVO PENTA; chlorator; sztuczny

kryty zbiornik wody pitnej o poj. 200 m3- to nadziemny betonowy zbiornik, ocieplony

i oblachowany. Woda ze zbiornika grawitacyjnie spływa w sieć wodociągową poprzez

zestaw pompowy składający się z pięciu pomp utrzymujących określone ciśnienie wody

w sieci wodociągowej,
- zbiornik wyposażony jest w urządzenia służące do odcięcia dopływu i odpływu wody ze

zbiornika oraz w pomiar poziomu wody. Przy zbiorniku brak możliwości poboru wody do

cysterny. Pobór dokonywany będzie z najbliżej znajdującego się hydrantu,
- woda ze studni głębinowej tłoczona jest pompą typ G-80-V do zbiornika skąd przez zestaw

pompowy do odbiorców w miejscowościach: Sułków, Krasocin, Nowy Dwór, Wielkopole,

Lipie, Niwiska Krasocińskie, Ostrów oraz część Ludyni,
- na ujęciu zainstalowany jest w oddzielnym kontenerze agregat prądotwórczy, który załącza

się przy braku energii elektrycznej dzięki czemu nie ma przerw w dostawie wody,
- teren na którym znajdują się powyższe urządzenia jest ogrodzony. Brama wjazdowa

i furtka wejściowa zamykane na kłódki. Na terenie umieszczona jest tablica zakazująca

wstęp osobom nieupoważnionym.

2) według oświadczenia Pana Dariusza Sobczyka — Kierownika Zakładu Gospodarki

Komunalnej w Krasocinie na obiektach trzy razy w tygodniu prowadzony jest dozór.

Przebieg kontroli opisano w protokole z kontroli z dnia 8 czerwca 201 8 roku wykonanym

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

z up. Wójta przez Sekretarza Gminy Krasocin - Pana Pawła Włodarskiego przekazany został

Sekretarzowi Gminy Krasocin, 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 miejscowości Sułków, oraz

pomieszczenia z agregatem prądotwórczym - które stanowią załącznik do Egz. Nr 2 Protokółu.

Odpowiedzi oraz wyjaśnienia Z-cy Wójta Gminy Krasocin na pismo z Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach z dnia 07.05.2018 r. (znak:

BiZK.IV.43 1 .6.20 1 8) - stanowią załącznik do Egz. Nr 2 Protokótu.

Stwierdzone uchybienia

1 . Z przedstawionej dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia

w wodę w warunkach specjalnych wynika, że uwzględniono natychmiastowe przekazywanie

informacji o zagrożeniu i jego skutkach do właściwego szefa obrony cywilnej (str. 34) oraz

przesyłanie komunikatu o skażeniu oraz podejmowanych działaniach do Służby Wojewody

(str. 37). Jednak w schemacie łączności na str. 37 podany jest nr telefonu do kierownika oddziału

organizacji i obrony cywilnej w WBiZK ŚUW w Kielcach.
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2. Na str. 39 w schemacie „Rodzaj i skład służb wodociągowych niezbędnych do obsługi

wodociągów w stanie pełnej gotowości obronnej” wymieniony jest między innymi Szef OC

Gminy oraz Koordynator Wojewódzki i Szef OC Województwa, a nie uwzględniono w w/w

schemacie Szefa Obrony Cywilnej Powiatu ani Koordynatora Powiatowego.

3. Brak jest aktualnych danych w zakresie łączności i przekazywania informacji do Powiatowego

CZK, w tym w dni wolne od pracy i poza godzinami pracy Starostwa Powiatowego we

Włoszczowie do Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie oraz do

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w ŚUW w Kielcach.

4. 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.

5. Istnieje rozbieżność (brak spójności) w w/w dokumentacji zaopatrzenia w wodę pitną ludności

w sytuacjach nadzwyczajnych w zakresie zapewnienia łączności i obiegu informacji.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi, wnoszę 0:

1 . Aktualizację danych w zakresie łączności i przekazywania informacji do komórki właściwej

w sprawie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym we

Włoszczowie oraz Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Świętokrzyskim

Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

2. Uwzględnienie w „Planie zaopatrzania ludności w wodę pitną w sytuacjach nadzwyczajnych dla

gminy Krasocin” - przekazywania informacji o zagrożeniu i jego skutkach oraz

O podejmowanych działaniach - do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie oraz

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, także poprzez wykorzystanie Systemu

Łączności Radiowej Zarządzania Kryzysowego, w tym wykorzystania łączności radiowej

w ramach współdziałania z sąsiednimi gminami.

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 201 1 r.

° 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 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

(„4REKTOR
Vydułu Bupieczeństwa i Zarzqdzonio Kryzysowego

Wykonano w 2 egz.

Egz. Nr 1 - Wójt Gminy Krasocin

Egz. Nr2—aia
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