
          WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI

SZEF OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA

Kielce, dnia 14-09-2018
Znak: BiZK.IV.431.9.2018

Szanowny Pan
Andrzej Jabłoński
Wójt Gminy Bałtów
Szef Obrony Cywilnej Gminy

Sprawozdanie z kontroli

Kontrolę sprawdzającą w Urzędzie Gminy w Bałtowie

w dniu 30.08.2018 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 556/2018 oraz 557/2018 
z dnia 28.08.2018 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 30 sierpnia 2018 roku.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:
- Robert Żuchowski Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 

Komisja wpisała się do książki kontroli pod poz. Nr 63/2018

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 Bałtowie posiada opracowaną „Dokumentację funkcjonowania publicznych 

urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych na terenie gminy Bałtów" 
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 sierpniu 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) 1. Po otrzymaniu informacji od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o ewentualnym  

skażeniu wody Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w trybie natychmiastowym informuje 

Wójta Gminy. Informacja o skażeniu umieszczana jest na stronie internetowej gminy oraz na 

tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach informację taką otrzymują sołtysi oraz radni 

gminy, dyrektorzy szkól, kierownicy jednostek podległych gminy, lokalne zakłady i firmy w formie 

telefonicznej i pisemnej. Za pośrednictwem pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej, 

sołtysów wsi oraz radnych informuje się mieszkańców gminy. O zaistniałej sytuacji oraz podjętych 



działaniach powiadamia się telefonicznie oraz pisemnie Wojewódzkie 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:

- w przypadku skażenia wody na ujęciach, woda dostarczana jest za pomocą dwóch cystern o 

pojemności 3000 oraz 4000 m³ wynajętych od Miejskich Wodociągów i Kanalizacji   w Ostrowcu 

Świętokrzyskim. Gmina posiada dwa zbiorniki przewoźne służące do dostawy wody o poj. 1000 

litrów. Dodatkowo zakupywana jest woda konfekcjonowana w butelkach o pojemności pięciu 

litrów. Dostawy wody dostarczane są zgodnie z ustalonym harmonogramem dostępnym na 

tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej gminy. 
- 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.

-  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 Bałtów zaopatrywana jest w wodę z dwóch wodociągów tj.:
- ujęcie wody w miejscowości Bałtów,
- ujęcie wody w miejscowości Wólka Bałtowska.

Gmina jest w pełni zwodociągowana. Ujęcia wody posiadają ważne decyzje wodno-
prawne.

2) wg oświadczenia Pana Roberta Żuchowskiego 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 Bałtów:
-  Ujęcie wody zlokalizowane w Bałtowie stanowią dwie studnie głębinowe wyposażone w 
pompy. skąd woda podawana jest do dezynfekcji (chlorowanie), następnie  do zbiornika 
wody skąd tłoczona jest do sieci wodociągowej. Zbiornik wyrównawczy ma pojemność 
150 m³, jest wykonany z dwóch warstw metalu oddzielonych warstwą izolacyjną, jest 
zamykany na kłódkę i posiada wywietrznik wentylacyjny. Stacja zasilana jest w energię 
elektryczną siecią napowietrzną, posiada także agregat prądotwórczy.



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

- Plac, na których zlokalizowane jest ujęcie wody pitnej jest ogrodzony, wyłożony kostką 
brukową a brama wjazdowa zamykana na kłódkę. 

- Właz do zbiornika zabezpieczony jest klapą metalową, zamykaną na kłódkę. Na 
ogrodzeniu widnieją tablice z napisami zabraniającymi wstępu osobom 
nieupoważnionym.  

- Według oświadczenia Pana Roberta Żuchowskiego na obiektach prowadzony jest 
codzienny dozór.

Przebieg kontroli opisano w protokole z kontroli z dnia 30 sierpnia 2018 roku wykonanym 
w 2 egzemplarzach. Egzemplarz nr 1 protokołu po podpisaniu przez kontrolujących oraz 
Wójta Gminy Bałtów Pana Andrzeja Jabłońskiego przekazany został Wójtowi Gminy Bałtów, 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 Bałtów, które 
stanowią załącznik do Egz. Nr 2 Protokołu.

Odpowiedzi oraz wyjaśnienia Wójta Gminy Bałtów na pismo z Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach, 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.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
    Szefa Obrony Cywilnej Województwa

Joanna Janiszewska-Bujała
Z-ca dyrektora

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego
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