
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI

SZEF OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA
Kielce, dnia 13-09-2018

Znak: BiZK.IV.431.8.2018

Szanowny Pan
Józef Zuwała
Wójt Gminy Bejsce
Szef Obrony Cywilnej Gminy

Sprawozdanie z kontroli

Kontrolę sprawdzającą w Urzędzie Gminy w Bejscach

w dniu 27.08.2018 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 546/2018 oraz 547/2018 
z dnia 23.08.2018 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 2017 roku do 27 sierpnia 2018 roku.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:
1. Sekretarza Gminy Bejsce -   Ilona Beruś

Informacji w czasie kontroli udzielał/a:
 1.Główny Specjalista Związku Międzygminnego „NIDA 2000” w Starym Korczynie –
Przemysław Sojka.

Komisja wpisała się do książki kontroli pod poz. Nr 2/2018

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 Bejscach posiada opracowaną „Dokumentację zapewnienia funkcjonowania 

publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla Gminy Bejsce" 
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 lipcu 2018 roku, dostarczono do Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Kielcach.

2. Sposoby informowania odbiorców o jakości wody, w tym o zagrożeniach związanych z jej 
jakością:

1) informacja z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o ewentualnym skażeniu wody 
w trybie natychmiastowym przekazywana jest do Wójta Gminy, który podejmuje decyzje o 
dalszych działaniach. Następnie informowani są pracownicy Związku Międzygminnego 
„Nida 2000” w Starym Korczynie, sekretarz gminy, pracownicy UG, sołtysi oraz strażacy 
OSP. Za pośrednictwem pracowników UG Bejsce, sołtysów wsi oraz strażaków OSP 
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 pisemnie 
i za pomocą łączności radiowej Wojewódzkie i Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego.

2) 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.

3) 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, ze Związku Międzygminnego NIDA 2000 w Starym Korczynie. Związek 
w warunkach specjalnych jest w stanie zapewnić wodę dla wszystkich mieszkańców gminy,

- 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.

4) 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.

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

1) Gmina Bejsce zaopatrywana jest w wodę z dwóch wodociągów tj.:
- ujęcie wody w miejscowości Kaczkowice,
- ujęcie wody w miejscowości Stojanowice.
Ponadto na terenie Gminy Bejsce woda podawana jest z ujęcia wody Nida 2000 
położonego na terenie Gminy Nowy Korczyn.

2) wg oświadczenia Pana Przemysława Sojki 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.
Kontrole przeprowadzono na ujęciu wody w miejscowości Kaczkowice:
Ujęcie wody zlokalizowane w Kaczkowicach stanowią dwie studnie głębinowe skąd woda 
pompami głębinowymi podawana jest do dezynfekcji (chlorowanie), następnie  do 
zbiornika wody skąd tłoczona jest do sieci wodociągowej. Zbiornik wyrównawczy, 
z którego woda pobierana jest przez układ pompowy i tłoczona do sieci ma pojemność 150 
m³, jest wykonany z dwóch warstw metalu oddzielonych warstwą izolacyjną, jest 
zamykany na kłódkę i posiada wywietrznik wentylacyjny. Woda ze zbiornika 
wyrównawczego podawana jest do sieci wodociągowej która zaopatruje miejscowości 
Kaczkowice, Prokocice, Sędziszowice. 

- Ujęcie ogrodzone i oznaczone tablicami z napisem zabraniającym wstępu osobom 
nieupoważnionym, brama zamykana na kłódkę. 



- Place, na których zlokalizowane są sztuczne kryte zbiorniki wody pitnej są ogrodzone 
a bramy wjazdowe zamykane na kłódkę. 

- Włazy do zbiorników zabezpieczone są klapami metalowymi, które są zamykane na 
kłódki. Na ogrodzeniu widnieją tablice z napisami zabraniającymi wstępu osobom 
nieupoważnionym.  

- Według oświadczenia Pana Przemysława Sojki na obiektach prowadzony jest 
codzienny dozór.

Przebieg kontroli opisano w protokole z kontroli z dnia 27 sierpnia 2018 roku wykonanym 
w 2 egzemplarzach. Egzemplarz nr 1 protokołu po podpisaniu przez kontrolujących oraz 
Wójta Gminy Bejsce Pana Józefa Zuwałę przekazany został Sekretarzowi Gminy Bejsce, 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 Kaczkowice, oraz 
pomieszczenia z agregatem prądotwórczym - które stanowią załącznik do Egz. Nr 2 Protokołu.

Odpowiedzi oraz wyjaśnienia Wójta Gminy Bejsce na pismo z Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach z dnia 06.08.2018 r. (znak: BIDR.634.17.2018) - 
stanowią załącznik do Egz. Nr 2 Protokołu.

Stwierdzone uchybienia - brak

Równocześnie 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.

Podpis
Michał Warszawski

Dyrektor
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego
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