
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
SZEF OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA

Kielce, dnia 

Znak: BiZK.IV.431.2.2019

Szanowny Pan
Robert Wielgopolan
Wójt Gminy Słupia
Szef Obrony Cywilnej Gminy

Sprawozdanie z kontroli

Kontrolę sprawdzającą w Urzędzie Gminy Słupia w dniu 18.04.2019 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 269/2019 oraz 270/2019 
z dnia 11.04.2019 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego 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 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniem.
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W czasie kontroli stwierdzono:
1. Właścicielem wodociągu jest Gmina Słupia. Bezpośredni nadzór nad eksploatacją 

wodociągu sprawuje Pan Andrzej Ratuszniak – konserwator sieci wodociągowej, pracownik 
Urzędu Gminy, natomiast dokumentację w zakresie prawidłowości wykonania i dokonania 
aktualizacji dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia 
w wodę w warunkach specjalnych – kryzysowych prowadzi Pani Krystyna Rudnicka – 
specjalista ds. budownictwa, planowania i inwestycji Urzędu Gminy w Słupi.

        W zakresie prawidłowości wykonania i dokonania aktualizacji dokumentacji 
zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach 
specjalnych – kryzysowych.

1. Zgodnie z Zrządzeniem nr 38/2007 Wojewody Świętokrzyskiego Szefa Obrony Cywilnej 
Województwa z dnia 20.04.2007 r., „Dokumentacja zapewnienia funkcjonowania 
publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla Gminy Słupia" 
jest aktualizowany raz na 5 lat - w przypadku zarządzenia generalnej aktualizacji przez 
Wojewodę Świętokrzyskiego, 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 marcu 2019 roku, nie dostarczono do Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego 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, upoważniony pracownik Urzędu Gminy, redaguje oficjalną informację, która 
jest podana do publicznej wiadomości poprzez:
- przekazanie informacji Wójtowi Gminy Słupia,
- umieszczenie komunikatu na stronie internetowej Urzędu Gminy,
- zamieszczenie ogłoszenia w lokalnych mediach (BIP,),
- zamieszczenie ogłoszeń na tablicach ogłoszeniowych gminy i sołectw,
- wywieszanie ogłoszeń na ogólnodostępnych słupach ogłoszeniowych zlokalizowanych 

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

- w inny sposób poprzez systemy głośnomówiące radiowozów policyjnych i samochodów OSP.

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, ZGK 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 dołączona jest kopia decyzji 
PPIS.

Sposób zabezpieczenia dostaw wody w warunkach specjalnych dla mieszkańców gminy.
Gmina Słupia posiada własny wodociąg, w związku z tym 

w  warunkach specjalnych  awaryjne zaopatrzenia w wodę podejmowane będzie zgodnie 
z poleceniami Wójta gminy lub osób wyznaczonych.
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Działania te obejmują:
- dokonanie stosownych przełączeń w infrastrukturze technicznej,
- zorganizowanie dostaw wody pitnej (beczkowozy, woda butelkowana itp.),
- zorganizowanie   dostaw   wody   do   celów   gospodarczych, ( beczkowozy straży pożarnej).

Dystrybucja wody prowadzona będzie poprzez sołtysów jak również pracowników Urzędu Gminy.

Sposób zabezpieczenia i oznakowania ujęć wody i sztucznych krytych zbiorników wody 
pitnej funkcjonujących w układach wodociągowych na terenie gminy:
Gmina Słupia posiada własny wodociąg w skład którego wchodzą:

- ujęcie wody w Mninie,
- hydrofornia w miejscowości Mnin,
- zbiornik wody na terenie hydroforni w Mninie o poj. 50 m³,
- dwa zbiorniki wody w miejscowości Czerwona Wola Kolonia o poj. 2x220 m³.

Wg. oświadczenia pana Andrzeja Ratuszniaka w/w obiekty są ogrodzone, a bramy i furtki są  
zamykane)  Ujęcia wody i oznaczone są tablicami informacyjnymi z napisem zabraniającym wstępu 
osobom nieupoważnionym. 
Ujęcia wody posiadają ważne decyzje wodno-prawne na pobór wody podziemnej do 30.11.2030 r. 
Kryte zbiorniki wody pitnej znajdują się na; ogrodzonym terenie ujęć wody. Włazy do zbiorników 
zamykane są na kłódki.

Kontrole przeprowadzono na ujęciu wody w Mninie
1) Ujęcie wody posiada dwie studnie głębinowe wyposażone w pompy. Na terenie ujęcia wody 

znajduje się budynek hydroforni. Wspomagające ujęcie wody znajdujące się w odległości 
ok. 300 m od studni głównej położone jest na odrębnym, ogrodzonym terenie. Stacja zasilana 
jest w energię elektryczną siecią napowietrzną oraz posiada  przyłącze umożliwiające podpięcie 
przewoźnego agregatu prądotwórczego. Gmina nie posiada własnego agregatu prądotwórczego, 
w sytuacjach kryzysowych, jest on wypożyczany.

2) Szacht studni nr 1 jest murowany z cegły. Strop żelbetonowy, posadzka betonowa. W płycie 
stropowej włazy stalowe zamykane na kłódki oraz kominki wentylacyjne.

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 zlokalizowane jest ujęcie wody pitnej jest ogrodzony a brama wjazdowa 
zamykana na kłódkę. Właz do zbiornika zabezpieczony jest klapą metalową, która jest 
zamykana na kłódkę. Na ogrodzeniu widnieją tablice z napisem zabraniającym wstępu osobom 
nieupoważnionym. 

5) Według oświadczenia Pana Andrzeja Ratuszniaka na obiektach prowadzony jest codzienny 
dozór.

6) Gminy w Słupi posiada opracowaną „Dokumentację zapewnienia funkcjonowania publicznych 
urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla gminy Słupia" uzgodnioną 
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Koordynatorem Powiatowym 
i Koordynatorem Wojewódzkim.

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

      Przebieg kontroli opisano w protokole z kontroli z dn. 18.04.2019 r. wykonanym w 2 
egzemplarzach. Egzemplarz nr 1 protokołu po podpisaniu przez kontrolujących i przez Sekretarza 
Gminy Słupia przekazany został Sekretarzowi Gminy Słupia a egz. Nr 2 został włączony do akt 
sprawy w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w  Kielcach.
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Zalecenia pokontrolne – niezwłocznie przekazać aktualizację „Dokumentacji zapewnienia 
funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla gminy 
Słupia do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do 
Koordynatora Powiatowego.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z przepisami określonymi w 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
Michał WarszawskiSzefa Obrony Cywilnej 

Województwa
Dyrektor

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego

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


		2019-05-10T13:08:22+0000
	Michał Warszawski




