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Sprawozdanie z kontroli

Kontrolę sprawdzającą w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz

w dniu 24.07.20 19 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 535/2019 oraz 536/2019
z dnia 22.07.2019 wydanych z upoważnienia Wojewody Swiętokrzyskiego 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 na terenie gminy.

Kontrola sprawdzająca za okres od I stycznia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.
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W czasie kontroli stwierdzono:
1. Właścicielem wodociągów jest Miasto i Gmina Małogoszcz. Bezpośredni nadzór nad

eksploatacją wodociągów sprawuje Andrzej Skrobot — Dyrektor Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie prawidłowości wykonania i dokonania
aktualizacji dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia
w wodę w warunkach specjalnych — kryzysowych.

W zakresie prawidłowości wykonania i dokonania aktualizacji dokumentacji
zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach
specjalnych — kryzysowych.
1. Zgodnie z Zrządzeniem nr 3 8/2007 Wojewody Swiętokrzyskiego Szefa Obrony Cywilnej

Województwa z dnia 20.04.2007 r. „Dokumentacja zapewnienia funkcjonowania
publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla Miasta i Gminy
Małogoszcz” jest aktualizowana raz na 5 lat - w przypadku zarządzenia generalnej
aktualizacji przez Wojewodę Swiętokrzyskiego, bądź jest aktualizowany 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.,

2. Ostatnią aktualizację przeprowadzoną w okresie marzec-lipiec 2019 roku, dostarczono do
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Swiętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach.

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

W celu poinformowania odbiorców wody o zagrożeniach związanych z pogorszeniem
jakości wody lub z jej skażeniem, Dyrektor ZGKiM lub osoba upoważniona, redaguje
ofkjalną informację, która jest podana do publicznej wiadomości poprzez:

> przekazanie informacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Morawica,
> umieszczenie komunikatu na stronie internetowej UMiG Małogoszcz oraz ZGKiM,
> zamieszczenie ogłoszenia w lokalnych mediach (BiP,),
> informacja o ewentualnym skażeniu przekazywana jest za pośrednictwem sms-ów

(do odbiorców, którzy wyrazili zgodę tego typu powiadamianie),
> wywieszanie ogłoszeń na ogólnodostępnych słupach ogłoszeniowych

zlokalizowanych na terenie obszaru objętego skażeniem, lub w innych
ogólnodostępnych miejscach (sklepy, tablice ogłoszeń itp.),

> w inny sposób, np. poprzez urządzenia nagłaśniające,
> ponadto informacje o ewentualnym skażeniu otrzymują sołtysi, którzy zobowiązani są

informować mieszkańców o zaistniałej sytuacji.

Sposób podania komunikatu o odwołaniu zagrożenia.
Po otrzymaniu pozytywnych wyników badań próbek wody i otrzymaniu decyzji

o przydatności wody do spożycia przez ludzi wydanej przez PPIS, ZGKiM informuje
odbiorców o odwołaniu zagrożenia związanego z występowaniem skażenia wody
i zamieszcza komunikaty o pozytywnej ocenie przydatności wody do spożycia przez ludzi
w identyczny sposób, jak przekazywane zostały informacje o skażeniu wody. Do informacji
ZGK dołącza kopię decyzji PPIS.



Sposób zabezpieczenia dostaw wody w warunkach specjalnych dla mieszkańców gminy.
Miasto i gmina Małogoszcz są zwodociągowane w 100% w związku z tym

w warunkach specjalnych zapewnienie awaryjnego zaopatrzenia w wodę podejmowane będą
zgodnie z poleceniami Dyrektora ZCjKiM lub osób wyznaczonych następujące działania,
w zależności od skali problemu:

1) dokonanie stosownych przełączeń w infrastrukturze technicznej
2) zorganizowanie dostaw wody pitnej (beczkowozy, woda butelkowana itp.),
3) zorganizowanie dostaw wody do celów gospodarczych (beczkowozy straży pożarnej,

itp.),.
W celu prawidłowego zorganizowania dostaw wody wyznaczane będą punkty dostaw

dla poszczególnych części miasta i gminy, opracowywany i rozpowszechniany będzie
harmonogram dostaw wody, zapewniony personel do realizacji dostawy oraz środki
transportu, wyznaczone zastępcze punkty poboru wody na terenie ZGKiM.

Sposób zabezpieczenia i oznakowania ujęć wody i sztucznych krytych zbiorników wody
pitnej funkcjonujących w ukiadach wodociągowych na terenie gminy.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu. posiada w swoim
użytkowaniu dwa ujęcia wody podziemnej zlokalizowane w miejsc. Leśnica i Nowa Wieś,
które zaopatrują wszystkie miejscowości z terenu Gminy. Jedynie miejscowość -Wrzosówka-
Kopaniny, zaopatrywana z ujęcia Gnieździska położonego na terenie gminy Łopuszno.

Wg. oświadczenia pana Andrzeja Skrobota w/w obiekty są ogrodzone, a bramy
i furtki posiadają zamykania . Obiekty wyposażone są w system monitoringu i telewizji
przemysłowej oraz systemy powiadamiania. Ujęcia wody i przepompownie oznaczone są
tablicami informacyjnymi z napisem zabraniającym wstępu osobom nieupoważnionym.
Na terenie gminy Małogoszcz występują dwie funkcjonujące przepompownie wody.
Przepompownie są przystosowane do podłączenia agregatów prądotwórczych i funkcjonują
na zasadzie tłoczenia wody do sieci pompami poziomymi. Zbiorniki wody pitnej, zbudowane
są na sieciach wodociągowych i pełnią funkcję zbiorników wyrównawczych. W gminie
Małogoszcz występują dostateczne zasoby wody dla zaspokojenia niezbędnych
i minimalnych dostaw wody w warunkach specjalnych. Funkcjonowanie zbiorników
w warunkach specjalnych polega na przystosowaniu ich do szybkiego wyłączenia z układu
wodociągowego oraz zabezpieczeniu przed skażeniami. Zbiorniki funkcjonujące na sieciach
wodociągowych w gminie Małogoszcz mają możliwość, poprzez układ zasuw, szybkiego
i prostego wyłączenia z eksploatacji, przy zabezpieczeniu dostaw wody bezpośrednio z sieci
wodociągowych. Gmina zwodociągowana jest w 100%. Ujęcia wody posiadają ważne
decyzje wodno-prawne.

Wg oświadczenia Pana Andrzeja Skrobota 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 Leśnicy:
I) Ujęcie wody posiada dwie studnie głębinowe wyposażone w pompy. Na terenie ujęcia

wody znajduje się budynki hydroforni oraz trzy zbiorniki wyrównawcze znajdujące się na
odrębnej działce. Stacja zasilana jest w energię elektryczną siecią napowietrzną oraz
posiada przyłącze umożliwiające podpięcie przewoźnego agregatu prądotwórczego
będącego na wyposażeniu Zakładu Gospodarki Komunalnej.

2) Szacht studni nr I jest murowany z cegły Strop żelbetonowy, posadzka betonowa.
W płycie stropowej dwa włazy stalowe zamykane na kłódki oraz kominek wentylacyjny.



3) Studnia nr 2 awaryjna wykonana jest z kręgów żelbetonowych. Podłoga betonowa, strop
płyta żelbetonowa z włazem zamykanym na kłódkę oraz wywiewką wentylacyjną.

4) Plac na którym zlokalizowany jest sztuczny kryty zbiornik wody pitnej jest ogrodzony
a brama wjazdowa zamykana na kłódkę. Właz do zbiornika zabezpieczony jest klapą
metalową, która jest zamykana na klódkę. Na ogrodzeniu widnieją tablice z napisem
zabraniąjącym wstępu osobom nieupoważnionyrn.

5) Według oświadczenia Pana Andrzeja Skrobota na obiektach prowadzony jest codzienny
dozór. Ujęcie wody w Łeśnicy posiada ponadto stały monitoring.

6) Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu posiada opracowaną „~Dokumentację zapewnienia
funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla
miasta i gminy Malogoszcz” uzgodni ony z Państw owym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym, Koordynatorem Powiatowym i Koordynatorem Wojewódzkim.

W toku kontroli wykonane zostały zdjęcia: ujęcia wody w Lęśnicy (wraz ze studniami
głębinowymi), komory pompowni w Lęśnicy, zbiornika wyrównawczego oraz, które
stanowią załącznik do Egz. Nr 2 Protokołu.

Przebieg kontroli opisano w protokole z kontroli z dn. 24.07.2019 r. wykonanym
w 2 egzemplarzach. Egzemplarz nr 1 protokołu po podpisaniu przez kontrolujących i przez
Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz przekazany został Burmistrzowi Miasta
i Gminy Małogoszczu a egz. Nr 2 został włączony do akt sprawy w Wydziale
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego SUW w Kielcach.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych 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 dn. 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.
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MichaŁ Warszawski
DYREKTOR

Wydziału Bezpieczeństwo I Zarzqdzanj~ Kryzysowego

Wykonano w 2 egz.
Egz. Nn - Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz
Egz. Nr 2—a/a


