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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/107 – Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin 
wiejskich1.  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Paweł Rakowski, starszy inspektor k.p., upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/90/2017z dnia 1 czerwca 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy w Czarnej (Urząd)  

38-710 Czarna, Czarna Góra 74  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Bogusław Kochanowicz, Wójt Gminy Czarna od dnia 14 listopada 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Urząd Gminy w Czarnej w okresie objętym kontrolą podejmował działania w celu 
zabezpieczenia interesów konsumentów wody, niemniej jednak nie w pełni 
zrealizował wszystkie obowiązki w tym zakresie.  

Ustalono, iż usługi z zakresu zaopatrzenia mieszkańców Gminy Czarna w wodę 
świadczył Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej (dalej Zakład), będący 
jednostką budżetową Gminy.  

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, iż pomimo prawidłowej reakcji Urzędu na 
informację o stwierdzonych przekroczeniu parametrów wody w miesiącu marcu 
2017 roku przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach 
Dolnych dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego (dalej Inspektora Sanitarnego), 
w kontrolowanym okresie Urząd  nie w pełni wykorzystał swoje kompetencje w 
zakresie objętym kontrolą, w szczególności Urząd: 

1. W Urzędzie w sposób nierzetelny przeprowadzono analizę wniosku w sprawie 
zatwierdzenia taryfy za wodę na rok 2017, czym naruszono przepisy art. 24 
ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków3 (dalej uzzw). 

2. Pomimo prowadzenia inwestycji w zakresie wodociągów Wójt nie 
wyegzekwował od Zakładu sporządzenia Wieloletniego planu rozwoju i 
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, o 
którym mowa w art. 21 uzzw. 

                                                      
1 Okres objęty kontrolą obejmowała lata 2015 – 2017 (koniec I kwartału),  
2Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę opisową. 
3Dz.U. z 2017, poz. 328 j.t. 
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3. Obowiązujący na terenie Gminy Regulamin dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków nie uwzględniał  zapisów art. 19 ust. 2 pkt 6 oraz 
pkt 9 ustawy uzzw, w Regulaminie tym bowiem nie uwzględniono sposobu 
dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 
wykonanego przyłącza oraz warunków dostarczania wody na cele 
przeciwpożarowe. 

4. Ustalone przez Zakład taryfy nie uwzględniały zapisów § 5 pkt 2 
rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia  z dnia 28 czerwca 2006 r. 
w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz 
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków ,bowiem w taryfach nie uwzględniono opłat 
abonamentowych. 

5. Przedkładano Radzie Gminy wnioski o zatwierdzenie taryf na lata 2015 i 2016 
(złożone odpowiednio w 2014 i 2015 roku), pomimo, iż były one składane 
na podstawie zapisów art. 24 ust. 9a.  uzzw. 

Ponadto w kontroli ustalono, iż nie posiadała aktualnego planu zarządzania 
kryzysowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym4, a także, iż w sprawozdaniu M-06 - sprawozdaniu 
statystycznym dotyczącym wodociągów, kanalizacji i wywozu nieczystości ciekłych 
gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych  za 2016 rok, iż łączna długość sieci 
wodociągowej na terenie Gminy wynosi 18.7 km, w sytuacji, gdy ta miała 
rzeczywistą długość 27 km, czym naruszono art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 
czerwca 1995 r. o statystyce publicznej5, a ponadto, iż funkcjonujące na terenie 
Gminy taryfy za wodę nie uwzględniały poboru wody na cele wskazane w art. 22 
ustawy uzzw.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1.1. Przygotowanie organizacyjne i finansowe Gminy do 

realizacji zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę  

Gmina Czarna to gmina wiejska położona w powiecie bieszczadzkim o łącznej 
powierzchni 184.62 km².   
Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. Gminę zamieszkiwało 2.269 osób 
(w porównaniu do 31 grudnia 2014 r. ilość mieszkańców Gminy wzrosła o 20 osób). 
W skład Gminy Czarna wchodzi 136 miejscowości, z których 6 było przyłączonych do 
sieci wodociągowej (w miejscowościach: Czarna Dolna, Czarna Górna, Lipie, 
Michniowiec, Olchowiec i Polana), a mieszkańcy miejscowości Żłobek pobierali wodę 
z sieci wodociągowej Nadleśnictwa.  
Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. 45,6% mieszkańców Gminy korzystało 
z sieci wodociągowej będącej w administracji Zakładu, a jej długość w okresie 
objętym kontrolą nie uległa zmianie i wynosiła 27 km. 
Ponadto 36 osób korzystało z sieci wodociągowej Nadleśnictwa (1,6% osób 
zameldowanych na pobyt stały w Gminie).  
Wśród najważniejszych przyczyn niepodłączenia wszystkich mieszkańców Gminy do 
sieci wodociągowej należy wskazać ograniczone środki finansowej Gminy oraz 
górzysty teren o rozproszonej zabudowie.  

 (dowód: akta kontroli str. 271-296) 

                                                      
4 Dz. U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590.  
5Dz.U. z 2016, poz. 1068 j.t. 
6 Bystre, Chrewt, Czarna Dolna, Czarna Górna, Lipie, Michniowiec, Olchowiec, Paniszczów, Polana, Rabe, Serednie Małe, 
Wydrne i Żłobek.  

Opis stanu 
faktycznego 
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1.2. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy  

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy w Czarnej, w skład Urzędu 
wchodzi jedenaście jednoosobowych stanowisk pracy oraz Urząd Stanu Cywilnego. 

Zadania z zakresu zaopatrzenia w wodę zostały przypisane do trzech stanowisk 
w Urzędzie:  

-gospodarki zasobami mienia nieruchomego Gminy, do którego zadań przypisano 
m.in. prowadzenie spraw związanych z ochrona środowiska i gospodarką wodą oraz 
realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
w zakresie działań wobec bezdomnych zwierząt, 

-budownictwa i utrzymania dróg, do którego zadań przypisano m.in. prowadzenie 
spraw związanych z rowami melioracyjnymi, 

-gospodarki lokalowej i obrony cywilnej, do którego zadań należało m.in. wyposażanie 
gruntów i budynków w urządzenia komunalne, prowadzenie spraw z zakresu 
utrzymania czystości i porządku oraz odpadów na terenie Gminy, kontrola posesji 
w zakresie wyposażenia w urządzenia ds. odprowadzania ścieków, prowadzenie 
ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 
prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych.  

Pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach legitymowali się stażem 
pracy od 3 do 32 lat.  

W Regulaminie Organizacyjnym nie stwierdzono innych zapisów odnoszących się 
bezpośrednio do spraw objętych programem niniejszej kontroli.  

(dowód: akta kontroli str. 5-31) 

Na mocy Uchwały Nr V/40/03 Rady Gminy w Czarnej, z dniem 1 lipca 2003 r., 
w formie zakładu budżetowego, powołano Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej.  

(dowód: akta kontroli str. 32-39) 

Zgodnie ze z Uchwałą w sprawie utworzenia Zakładu oraz jego Statutem, 
przedmiotem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej jest: 

- zapewnienie mieszkańcom stałej dostawy wody,  

- nadzorowanie i kontrolowanie jej jakości,   

- utrzymywanie, eksploatowanie obiektów i sieci wodociągowej na terenie Gminy.  

 (dowód: akta kontroli str. 32-44) 

1.3. Majątek trwały służący  zbiorowemu zaopatrzeniu 
mieszkańców Gminy w wodę  

Na mocy uchwały Rady Gminy w Czarnej  ws. utworzenia zakładu budżetowego pod 
nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej, Zakład został wyposażony 
w majątek służący realizacji przypisanych mu zadań, w tym do zadań z zakresu 
zaopatrzenia wodę m.in.: 
- w wodociągi z hydroforniami,  
- studnie głębinowe,   
- studnie wiercone,  
- ujęcia wody i oczyszczalnie,  
- sieci wodociągowe. 
Całość majątku została przekazana nieodpłatnie na rzecz Zakładu. 

 (dowód: akta kontroli str. 32-66, 272) 
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1.4. Regulamin dostarczania wody  

Regulamin dostarczania  wody i odprowadzania ścieków został przyjęty przez Radę 
Gminy w Czarnej na mocy Uchwały Nr VI/64/03 z dnia 29 września 2003 r.7  
Projekt uchwały dotyczący przyjęcia Regulaminu przed skierowaniem go na sesję 
Rady Gminy w Czarnej został sprawdzony pod kątem zgodności z zapisami prawa, 
a także z wyprzedzeniem przesłany radnym celem zapoznania się z jego treścią.  

(dowód: akta kontroli str.67-75, 297-299) 

Obowiązek przekazywania ww. danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej8 oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych 
statystyki  publicznej na rok 20169.  

W sprawozdaniu M-06, tj sprawozdaniu statystycznym dotyczącym wodociągów, 
kanalizacji i wywozu nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach 
bezodpływowych, za 2016 rok  wykazano, iż łączna długość sieci wodociągowej na 
terenie Gminy Czarna wynosiła 18,7 km, natomiast według danych Zakładu długość 
sieci wodociągowej wynosi 27 km. 

(dowód: akta kontroli str. 76-81, 272-296) 

W wyjaśnieniu na okoliczność powyższych rozbieżności Wójt podał, iż przyczyna 
rozbieżności we wskazanych długościach wodociągów  wynika z faktu, że 
w sprawozdaniach nie uwzględniono wodociągu w miejscowości Olchowiec. 

(dowód: akta kontroli str. 300-301) 

Ponadto w kontroli ustalono, iż na podstawie Protokołu zdawczo – odbiorczego 
z dnia 1 września 2004 r., Gmina Czarna przejęła w zarząd od Nadleśnictwa 
Lutowiska wodociąg, studnię wierconą oraz zbiornik wyrównawczy w miejscowości 
Polana, a następnie przekazała wskazany majątek w administrację, na podstawie 
ustnych ustaleń Zakładowi Gospodarki Komunalnej, a pisemna umowa dotycząca 
przekazania wskazanego majątku w użyczenie została zawarta w dniu 
27 lipca 2017 r. 

W związku z powyższym Wójt wyjaśnił, że Urząd nie posiadał kopii protokołu 
przekazania tego majątku, ani też nie wiedział o tym fakcie. Majątek został 
przekazany umową użyczenia w dniu 27.07.2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 82-84, 302-309) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

W Regulaminie w sprawie dostarczania wody i odprowadzania ścieków nie 
uwzględniono zapisów art. 19 ust. 2 pkt 6 oraz pkt 9 uzzw, bowiem w jego treści nie 
przewidziano konieczności zamieszczenia uregulowań dotyczących sposobu 
dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowe wykonanego przyłącza oraz 
warunków dostarczania wody na cele przeciwpożarowe. 

(dowód: akta kontroli str.67-75) 

W wyjaśnieniu na powyższą okoliczność Wójt  podał, że Regulamin dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków został przyjęty Uchwałą Nr VI/64/03 Rady Gminy 
w Czarnej z dnia 29 września 2003 r.  Na dzień wejścia w życie ww. Regulaminu nie 

                                                      
7 Dz. Urz. Woj. Podka. z 2003, Nr 146, poz. 1907 
8Dz.U. z 2016 r. poz. 1068,  
9Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki  publicznej(Dz.U. 
2015 r. poz. 1304 ze zm.),  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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obowiązywały jeszcze przepisy art. 19 ust. 2 pkt 6 i 9 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (…). Z dniem 1 lipca 
2003 r. został powołany Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej i całość zadań 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków zostało 
przekazane do ZGK. Zmiana przepisów nie nastąpiła z powodu notorycznego 
łamania praw odbiorców, ale konieczności dostosowania naszego systemu 
prawnego do dyrektyw europejskich, co potwierdza treść uzasadnienia ustawy. 
W zakresie nieuwzględnionym w regulaminie Gmina nie była stroną żadnego 
konfliktu. Niezwłocznie zobowiążę ZGK do przygotowania projektu zmian 
w regulaminie. 

(dowód: akta kontroli str. 322-326) 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, iż Urząd pomimo przekazania całości spraw 
związanych z zaopatrzeniem mieszkańców Gminy Czarna w wodę łącznie 
Zakładowi, nie zawarł w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
wszystkich wymaganych prawem elementów, a ponadto Urząd nie posiadał wiedzy 
o całości majątku, którym zarządzał Zakład, a także w sprawozdaniu statystycznym 
dotyczącym wodociągów, kanalizacji i wywozu nieczystości ciekłych gromadzonych 
w zbiornikach bezodpływowych nie wykazał pełnej łącznej długości wodociągów 
będących w administracji Zakładu.  

2. Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

2.1. Uchwalanie przez Radę Gminy taryf dotyczących 
zaopatrzenia w wodę 

W Urzędzie nie prowadzono analiz w zakresie potrzeb dotyczących zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, ani też nie opracowano kolejności zadań inwestycyjnych do 
realizacji w tym zakresie. 
Zakład wnioskował do Urzędu o ujęcie w budżecie zadań z zakresu dostarczania 
wody, w tym m.in.: remont stacji uzdatniania wody, montażu dodatkowego filtra 
wody, ogrodzenia ujęcia wody, dokończenie wymiany starej magistrali oraz jej 
połączenie z siecią wodociągową oraz remontu kapitalnego stacji uzdatniania wody 
w Lipiu.  

(dowód: akta kontroli str. 300, 310-321) 

2.2. Uchwały ws. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę 

Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zostały 
podjęte przez Radę Gminy w Czarnej w następujących terminach: w dniu 31 
października 2014 roku – na 2015 rok oraz w dniu 17 listopada 2015 roku – na 2016 
rok. 

(dowód: akta kontroli str. 85-99) 

Rada Gminy w Czarnej na sesjach w dniach 28 października 2016 r. oraz 28 
listopada 2016 r. nie przyjęła uchwały ws. ustalenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Czarna.  
Taryfy za wodę  w 2017 roku zaczęły obowiązywać na podstawie art. 24 ust. 8 
uzzw.  

(dowód: akta kontroli str. 100-122) 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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2.3. Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych  

Zakład nie opracował i nie przekazał Wójtowi Wieloletniego planu  rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, o którym mowa 
w art. 21 uzzw. 
Kierunki rozwoju sieci wodociągowej zostały częściowo zawarte w Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna. 
W dokumencie tym założono m.in. kontynuację i zakończenie zwodociągowania 
Gminy. 
Oprócz zapisów w cytowanym Studium, sprawy związane z zaopatrzeniem 
mieszkańców Gminy Czarna w wodę zostały wpisane: w Strategię Rozwoju Gminy 
Czarna na lata 2010 – 2015, Gminny Program Ochrony Środowiska na lata 2010-
2021 oraz w Programie Strategicznym Błękitny San. 
W Strategii Rozwoju Gminy założono m.in. budowę, rozbudowę, przebudowę 
i modernizację infrastruktury sieci wodociągowej wraz z ujęciami wody 
i przepompowniami oraz budowę i przebudowę stacji uzdatniania wody. 
W Gminnym Programie Ochrony Środowiska założono rozbudowę i  modernizację 
stacji uzdatniania wód i wód wodociągowych, właściwe zagospodarowanie stref 
ochronnych ujęć wód, wspieranie działań podmiotów gospodarczych w zakresie 
racjonalnego gospodarowania wodą, informowanie społeczeństwa o jakości wody 
do picia, wprowadzenie optymalnych taryf cenowych i inne.  
Program Błękitny San zakładał modernizację ujęć wody w miejscowości Olchowiec 
i Czarna Górna, pogłębienie istniejących studni głębinowych w miejscowości 
Olchowiec, odwiert dodatkowej studni, zakup pomp tłoczących oraz dodatkowego 
zbiornika, modernizacje systemu filtrowania, zakup oraz montaż nowej oczyszczalni. 

(dowód: akta kontroli str. 123-178) 

Spośród założonych do realizacji zadań inwestycyjnych, w okresie objętym kontrolą 
wybudowano studnię w miejscowości Olchowiec oraz dokonano przebudowy 
urządzeń oczyszczalni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji w miejscowości 
Olchowiec.   

W wyjaśnieniu na okoliczność niezrealizowania założonych zadań Wójt podał, że od 
czasu uchwalenia Stadium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Czarna tj. od 2001 roku diametralnie zmieniły się 
uwarunkowania prawne i możliwości finansowe Gminy, oczywiście na gorsze (…). 
Gmina miała zaplanowane bardzo ambitne cele w tym zakresie jednak 
rzeczywistość je zweryfikowała do tego stopnia, że nie czyniono żadnych dalszych 
prac w tym kierunku, również zadania określone w innych programach nie zostały 
zrealizowane główne przez brak środków finansowych.  

(dowód: akta kontroli str. 123-178, 322-326) 

2.4. Analiza i weryfikacja przedkładanych wniosków  taryfowych.  

W latach 2015 – 2016 taryfy w sprawie zaopatrzenia w wodę nie zostały zmienione 
i cena za m³ wody wynosiła 4,69 zł brutto (4,34 zł netto).  
W 2017 roku cena wody dostarczanej do gospodarstw domowych na terenie Gminy 
Czarna wzrosła do 6,24 zł brutto za m³. 
Zakład wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 2017 
rok uzasadniał niezbędnymi przychodami ustalonymi na podstawie ewidencji 
kosztów.  

(dowód: akta kontroli str. 85-99, 350) 
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Zakład co roku składał do Urzędu wnioski o zatwierdzenie taryf za wodę. W 2014 
i 2015 roku były to wnioski o przedłużenie obowiązywania taryf i w każdym 
z wniosków jako podstawę prawną wskazano art. 24 ust. 9a uzzw.  

Wójt w dniu 27 października 2016 r. przeprowadził weryfikacje dokumentów 
przekazanych przez Zakład.  
W latach 2015 i 2016 taryfy za wodę nie były zmieniane, przy czym Zakład zarówno 
w 2015 jak i w 2016 roku, wnioskując o zatwierdzenie taryf za wodę, przedkładał 
Wójtowi wniosek o dopłatę do wody, projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat 
oraz wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf. 

(dowód: akta kontroli str. 85-99, 327-409) 

2.5. Analizy wpływu wzrostu cen usług wodno- kanalizacyjnych 
na poziom wydatków mieszkańców  

W Urzędzie nie przeprowadzano analiz w zakresie wpływu wzrostu cen 
dostarczanej gospodarstwom domowym wody, na poziom ich wydatków.  

(dowód: akta kontroli str. 300) 

2.6. Uchwały ws. zatwierdzenia taryf oraz dopłat  

Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Czarna zostały podjęte w terminach: 
31 października 2014 roku (na rok 2015), 17 listopada 2015 roku (na rok 2016). 
Na sesji Rady Gminy Czarna w dniu 28 października 2016 r. oraz 28 listopada 
2016 r., na których m.in. w dyskusji poddano ustalenie taryf w sprawie zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Rada Gmina odmówiła przyjęcia 
Uchwały zatwierdzającej podwyżki cen. 
Pomimo odmowy podjęcia stosownej uchwały, cena wody dostarczanej do 
mieszkańców wzrosła (na podstawie art. 24 ust. 8 uzzw)  z poziomu 4,69 zł w 2014, 
2015 i 2016 r. do kwoty 6,24 zł w 2017 roku. 
W całym okresie objętym kontrolą obowiązywały uchwały ws. dopłat dla odbiorców 
usług zaopatrzenia w wodę (gospodarstw domowych, rodzinnych gospodarstw 
domowych) oraz odprowadzania ścieków. 
Dopłaty te dla wody były stałe i wynosiły 1,06 zł do 1 m³ wody, a Wójt przekazywał 
Zakładowi środki z tytułu dopłat we właściwej wysokości. 

(dowód: akta kontroli str. 179-199, 410-412) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Wójt Gminy Czarna w 2016 roku pozytywnie zweryfikował złożony przez 
Zakład wniosek o zatwierdzenie taryf i przekazał do procedowania Radzie 
Gminy, pomimo, iż Zakład nie załączył do wniosku Wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych, a także załączników oznaczonych literami E, F, H 
o których mowa w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 
2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz 
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków10. 

2. Urząd nie wnosił zastrzeżeń do przedkładanych przez Zakład wniosków o 
przedłużenie obowiązywania taryf w dniach 15 października 2014 r. 
(wniosek na 2015 rok) oraz 19 października 2015 r. (wniosek na 2016 rok), 
pomimo, iż w treści składanych dokumentów zakład powoływał się na art. 

                                                      
10 Dz.U. z 2016, poz. 1301 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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24 ust. 9 uzzw, który stanowi, iż na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego rada gminy, w drodze uchwały, przedłuża 
czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok.  

3. W myśl  § 5 pkt 2 rozporządzenia w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o 
zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, jednym z obligatoryjnych 
elementów taryfy jest stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę, a 
funkcjonujące na terenie Gminy Czarna taryfy nie zawierały tego elementu.   

W kwestii skierowania do procedowania Uchwał ws. taryf za wodę pomimo 
braku wieloletniego planu  rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych oraz wyżej wspomnianych załączników Wójt 
wyjaśnił, że wniosek złożony przez Zakład Gospodarki Komunalnej do 
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w  wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na rok 2017 nie zawierał wieloletniego  planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych, mimo to został przyjęty do analizy, ponieważ oparto się na 
zapisie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i  
odprowadzaniu ścieków. Przedsiębiorstwa które nie planują budowy 
urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych nie muszą sporządzać 
takiego planu, a także, że przedstawił  wniosek Radzie, ponieważ wpłynął 
do niego w takiej formie, a wnioski zawierały najważniejszą informację, czyli 
kalkulację stawek i opłat za wodę. 

(dowód: akta kontroli str. 322-326, 414, 433-435) 

4. Urząd nie wyegzekwował od Zakładu opracowania i przedłożenia do 
uchwalenia Wieloletniego planu  rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, o którym mowa w art. 21 uzzw.  

W wyjaśnieniu na okoliczność niewyegzekwowania od Zakładu 
opracowania takiego planu Wójt podał, że zgodnie ze wskazanym 
przepisem przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne opracowuje 
wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, zwany dalej planem. Gmina 
nie posiada takiego planu, jednak kierunki rozwoju w zakresie sieci 
wodociągowo – kanalizacyjnej zostały ustalone w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Pragnę wskazać, iż 
do czasu jego uchwalenia (2001 rok) diametralnie zmieniły się 
uwarunkowania prawne i finansowe gminy, na gorsze. Przybyło nowych 
zadań, wzrosły obciążenia podatkowe gminy, dodano gminie nowych 
zadań, jednak jak zwykle w ocenie ustawodawcy, te nie wymagają 
dodatkowych nakładów finansowych rodzących zobowiązania finansowe 
wobec gminy ze strony budżetu państwa. Gmina miała więc zaplanowane 
bardzo ambitne cele w tym w zakresie jednak rzeczywistość zweryfikowała 
do tego stopnia, że nie czyniono żadnych dalszych prac w tym kierunku 
(…). Pomimo braku planu Gmina realizuje, w miarę możliwości zadania 
w tym zakresie: budowa studni dla wodociągu w Olchowcu – ponad 61 tys. 
Zł, przebudowa urządzeń oczyszczalni ścieków wraz z odcinkiem 
kanalizacji sanitarnej w Michniowcu – 183.661 zł (2015 rok). 

5. Taryfy funkcjonujące na terenie Gminy nie uwzględniały poboru wody na cele 
wskazane w art. 22 uzzw, w zakresie dotyczącym  wody pobieranej z 
publicznych studni i zdrojów ulicznych, zużywaną do zasilania publicznych 
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fontann i na cele przeciwpożarowe oraz zużywaną do zraszania publicznych 
ulic i publicznych terenów zielonych. 

W związku z powyższym Wójt wyjaśnił, że Zakład nie obciążał Gminy za 
wodę pobraną z ulicznych studni i na cele p.poż., w Gminie nie ma zdrojów 
ulicznych ani fontann, nie zraszano publicznych ulic i publicznych terenów 
zielonych. Zakład obciążał Gminę i inne podległe jej jednostki na podstawie 
cen i stawek opłat ustalonych w taryfie za wodę zużytą w budynkach 
będących w ich administracji. 

(dowód: akta kontroli str. 413-414) 

6. Ponadto w kontroli ustalono, iż Rada Gminy w Czarnej w 2016 roku (na 2017 
rok)  nie podjęła uchwały o której mowa w art. 24 ust. 5 uzzw, który stanowi, 
iż rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, albo o odmowie 
zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie 
z przepisami. 

W wyjaśnieniu na okoliczność niepodjęcia uchwały w sprawie taryf za wodę 
na 2017 rok, Przewodniczący Rady Gminy Czarna podał, iż Radzie Gminy 
nie przedstawiono projektu uchwały (negatywnej) o odmowie przyjęcia 
projektu uchwały zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Czarna (…). Ustawa i 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
jednoznacznie wskazuje, że powodem podjęcia uchwały o odmowie 
zatwierdzenia taryf jest sporządzenie taryf niezgodnie z przepisami. Nie 
posiadam wiedzy o zaistnieniu takiej sytuacji. 

(dowód: akta kontroli str. 436-437) 

Wójt w tej samej kwestii wskazał, iż prawdopodobnie Rada nie chciała 
podjąć jakiejkolwiek uchwały, aby nie być obciążoną za wzrost stawek za 
wodę. 

(dowód: akta kontroli str. 413-414) 

Pomimo przestrzegania terminów wskazanych w art. 24 ust. 2 oraz uzzw, Wójt 
Gminy Czarna nie przestrzegał uregulowań zawartych zarówno w uzzw jak i 
rozporządzeniu w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz 
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków, dotyczących uchwalania taryf za wodę.  

 

3. Nadzór nad zbiorowym zaopatrzeniem w 
wodę  

3.1. Sieć wodociągowa na terenie Gminy 

Sieć wodociągowa na terenie Gminy Czarna ma łączną długość 27 km i jest 
wykonana w: 16,85% ze stali, w 61% z polichlorku winylu oraz w 22,15% 
z polietylenu.  

Gmina przekazała sieć wodociągową wraz z infrastrukturą do użytkowania 
zakładowi na podstawie umów użyczenia, w bezpłatne użytkowanie.  

Wartość majątku trwałego służąca zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę na terenie 
Gminy Czarna w 2015 r. wyniosła 3.185.172,83 zł.  

Na koniec 2016 r. i I kwartału 2017 r. wartość tego majątku wzrosła o kwotę 
91.383,53 zł, z tego 61.052,64 zł stanowiła wartość nowo wybudowanej studni 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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w Olchowcu, a ponadto zakład wydatkował kwotę 30.330,89 zł na zakup agregatu 
prądotwórczego.  

Całkowita wartość majątku trwałego, jakim dysponował Zakład na realizację zadania 
dotyczącego zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę, na koniec marca 
2017 r. wyniosła 3.246.225,77 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 272-296) 

3.2. Kontrole okresowe sieci wodociągowej  

Zakład stosownie do zapisów art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane11 prowadził kontrole okresowe, roczne oraz pięcioletnie, w zakresie 
stanu technicznego użytkowanych obiektów budowlanych.   

(dowód: akta kontroli str. 410-412) 

3.3. Monitoring sieci wodociągowej 

Urząd nie prowadził monitoringu sieci wodociągowej pod kątem ciśnienia, natężenie 
przepływu, czy też strat. Badania takie nie były również prowadzone przez Zakład.  

 (dowód: akta kontroli str. 300-301) 

3.4. Straty wody 

Zakład nie przekazywał do Urzędu danych dotyczących strat wody, ani też nie 
prowadził pomiarów i ewidencji strat wody.  

(dowód: akta kontroli str. 425-427) 

3.5. Działania podejmowane przez Wójta celem wsparcia 
Zakładu  

Celem wsparcia działalności Zakładu, Wójt przekazywał w miarę posiadanych 
możliwości środki finansowe na realizację zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę. 
W okresie objętym w ramach dopłat do wody Wójt Gminy przekazał ogółem kwotę 
12.432,84 zł (w 2015 roku – 5.253,78 zł, w 2016 roku – 5.009,69 zł i w 2017 roku – 
2.169,37 zł).   

(dowód: akta kontroli str. 421) 

3.6. Informacje wpływające do Urzędu w zakresie awarii sieci 
wodociągowej 

Zakład informował Wójta o wszelkich awariach ustnie (telefonicznie), a działania 
z nimi związane podejmował we własnym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 305-306, 428-432) 

3.7. Informacje dotyczące działań naprawczych związanych z 
awariami sieci wodociągowej  

Wszystkie awarie i usterki były przez Zakład usuwane we własnym zakresie, a ze 
względu na ich krótkotrwałość (do 6 godzin), nie uzgadniano działań naprawczych.  

(dowód: akta kontroli str. 272-296) 

3.8. Długotrwałe przerwy w dostawie wody (trwające ponad 
dobę) 

Na terenie Gminy Czarna w latach 2015 – 2017 nie wystąpiły przypadki długotrwałej 
przerwy w dostawach wody (trwającej ponad dobę).  

(dowód: akta kontroli str. 428-432) 

                                                      
11Dz.U. z 2016, poz. 2255 
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3.9. Inne niż awaria sieci wodociągowej przyczyny braku dostaw 
wody do odbiorców. 

W okresie objętym kontrolą poza awariami sieci wodociągowej nie było innych 
przyczyn przerw w dostawie wody.  

(dowód: akta kontroli str. 415-423) 

3.10. Przedsięwzięcia, w tym inwestycyjne mające na celu 
zmniejszenia awaryjności sieci wodociągowej.  

Celem zmniejszenia awaryjności zarządzanej przez Zakład sieci wodociągowej 
zakupiono agregat prądotwórczy, wymieniono dwa odcinki wodociągu 
w miejscowości Czarna Górna - Kopalnia, wybudowano studnię oraz zbiornik 
w miejscowości Olchowiec.  

(dowód: akta kontroli str. 421-422) 

3.11. Współpraca Wójta z przedsiębiorstwem wodociągowym 

Wójt Gminy w ramach współpracy z Zakładem, wspomagał ten w realizacji 
powierzonych mu zadań, w szczególności poprzez przekazywanie środków 
finansowych, w wysokości zaprezentowanej w pkt 3.5 niniejszego Wystąpienia 
pokontrolnego.  

(dowód: akta kontroli str. 305-306) 

3.12. Pobór wody do badań 

Urząd nie dysponował informacjami na temat poboru próbek wody przez Zakład 
(badania prowadził zewnętrzna firma na zlecenie Zakładu). 

(dowód: akta kontroli str. 417) 

3.13. Monitoring substancji promieniotwórczych  

Monitoring w zakresie substancji promieniotwórczych został przeprowadzony 
w 2017 roku przez firmę SGS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  
Badania w tym zakresie zostały przeprowadzone jednorazowo na siedmiu ujęciach 
wody, a ich wyniki wpłynęły do Urzędu w dniu 22 maja 2017.  
W żadnej z pobranych do badania próbek nie stwierdzono przekroczeń norm 
wskazanych z rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 13 listopada 2015 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi12.  

(dowód: akta kontroli str. 415-423) 

3.14. Zagrożenia w zakresie pogorszenia jakości wody  

W latach 2015 – 2017 doszło do 13 awarii sieci, w tym 10 dotyczyło rur 
wodociągowych oraz 2 połączeń przewodów wodociągowych oraz 1 hydrantu. 
Maksymalny czas trwania jednej awarii wynosił do 6 h, a minimalny 2 h.  
Sprawy związane z awariami sieci wodociągowych były przekazywane przez  
Zakład Wójtowi ustnie.  
Awarie sieci wodociągowej następowały w skutek korozji przewodów, ich zużycia 
oraz rozszczelnienia, a wszelkie czynności związane z ich usuwaniem 
podejmowane były przez Zakład.  

(dowód: akta kontroli str. 272-296,415-423) 

3.15. Przekroczenia paramentów jakości wody 

W okresie objętym kontrolę 1 raz, w 2017 roku, doszło do przekroczenia 
parametrów jakości wody.  

                                                      
12Dz.U. z 2015 r., poz. 1989 
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W dniu 8 marca 2017 r. Inspektor Sanitarny, w ramach nadzoru sanitarnego pobrał 
próbki wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu  Czarna Dolna w punkcie 
monitorowania przy Zespole Szkół Samorządowych w Czarnej. 
W wyniku badania pobranej próbki ustalono zanieczyszczenie wskaźnika 
mikrobiologicznego bakterią z grupy coli. 
W związku z powyższym Inspektor Sanitarny, w dniu 10 marca 2017 r. wydał 
decyzję (PSI.470.3.20.2017) nakazująca Zakładowi podjęcie skutecznych działań 
naprawczych polegających na wyeliminowaniu mikrobiologicznego 
zanieczyszczenia wody. 

(dowód: akta kontroli str. 200-209) 
Zakład po otrzymaniu decyzji z dnia 10 marca 2017 r., nakazującej podjęcie 
skutecznych działań naprawczych polegających na wyeliminowaniu 
mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody, wykonał czynności polegające na 
płukaniu sieci wodociągowej oraz urządzeń ujmujących i gromadzących wodę, a po 
przeprowadzeniu tych czynności, w dniu 14 marca 2017 r. Inspektor Sanitarny, 
wydał komunikat stwierdzający przydatność wody do spożycia.  

(dowód: akta kontroli str. 200-209) 

3.16. Ocena jakości wody wodociągowej 

Inspektor przeprowadził w 2015 – 6 badań jakości wody, w 2016 roku – 5 badań 
oraz w 2017 roku – 2 badania.  
Jedynie w marcu 2017 roku, w wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono 
przekroczenie norm jakości wody.  
W wyniku przekroczenia tych norm Inspektor Sanitarny wydał decyzję na mocy 
której nakazał Zakładowi podjęcie skutecznych działań naprawczych polegających 
na wyeliminowaniu mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody w sieci wodociągu 
Czarna Dolna, poinformowanie odbiorców wody o braku przydatności do spożycia 
przez ludzi oraz zapewnienie użytkownikom tego urządzenia wodociągowego wody 
zdatnej do spożycia. 
Mieszkańcy zostali powiadomieni za pomocą strony internetowej oraz poprzez 
ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.  

(dowód: akta kontroli str. 200-265) 

3.17. Miejsca oceny jakości wody 

Pobór próbek do badania jakości wody odbywał się w 9 punktach (Czarna Górna – 
budynek Urzędu Gminy oraz stacja uzdatniania wody, Lipie – w dwóch prywatnych 
domach, Polana – prywatny budynek, Olchowiec – stacja uzdatniania wody, Czarna 
Dolna – budynek szkoły i stacja uzdatniania wody, Czarna Górna Kopalnia – 
prywatny budynek).  
Po stwierdzeniu przez Inspektora Sanitarnego, w marcu 2017 roku, bakterii coli 
w wodzie, ten wydał decyzję nakazująca podjęcie skutecznych działań mających 
poprawić jakość wody. 
Zakład otrzymał wskazaną decyzję w dniu 10 marca 2017 r. (piątek), a po 
przeprowadzeniu działań polegających na czyszczeniu i płukaniu sieci 
wodociągowej oraz urządzeń ujmujących i gromadzących wodę, w dniu 12 marca 
2017 r. powtórnie pobrano próbki wody do badania i w dniu 14 marca 2017 r. 
Inspektor Sanitarny wydał komunikat stwierdzający, iż woda z wodociągu Czarna 
Dolna spełnia wymagania cytowanego rozporządzenia w sprawie jakości wody (…).   

(dowód: akta kontroli str. 200-205, 424) 
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3.18. Działania Wójta po otrzymaniu informacji o jakości wody 

W latach 2015 – 2017 (do końca pierwszego kwartału) Inspektor Sanitarny  nie 
wydawał decyzji ws. warunkowej przydatności wody do spożycia oraz przydatności 
wody do spożycia w warunkach odstępstwa. 

(dowód: akta kontroli str. 415-423) 

3.19. Informacje wpływające do Urzędu dotyczące okresowych 
ocen jakości wody 

W latach 2015 – 2017 (do końca I kwartału) do Urzędu, od Inspektora Sanitarnego 
wpłynęło łącznie 13 informacji dotyczących jakości wody (w tym jedna o braku 
przydatności). 
Inspektor  Sanitarny, stosownie do zapisów § 16 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia 
w sprawie jakości wody (…),  przekazał Wójtowi w 2015 – 6 wyników badań wody, 
w 2016 roku – 5 wyników i w 2017 roku – 2 wyniki badań. 

(dowód: akta kontroli str. 200-265) 

3.20. Okresowe oceny jakości wody 

Stosownie do zapisów § 19 rozporządzenia w sprawie jakości wody (…), Inspektor 
Sanitarny przekazywał do Urzędu informacje dotyczące jakości  wody. 
Informacje te przekazywane były do urzędu w formie decyzji stwierdzających 
przydatność (12 przypadków)) lub braku przydatności (1 przypadek w 2017 roku) 
wody do spożycia. 
Informacje te dotyczyły badań w zakresie oznaczonych parametrów 
mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych określonych 
w załącznikach Nr 1 A lp. 1,2, Nr 3 A lp. 1,4, Nr 3 b lp. 2,3,6,9,11,14, Nr 4 lp. 2 do 
powołanego rozporządzenia.  
W 12 przypadkach ocena jakości wody była pozytywna (woda przydatna do 
spożycia), a w jednym przypadku w pobranej próbce stwierdzono bakterie typu coli.   
Oprócz badań prowadzonych przez Inspektora Sanitarnego, w zakresie jakości 
wody, badania prowadzone były przez firmę SGS Polska sp. z o.o., ale wyniki badań 
prowadzonych przez ten podmiot nie wpływały do Urzędu Gminy, lecz ich 
adresatem był bezpośrednio Zakład.  

(dowód: akta kontroli str. 200-265) 

3.21. Przekazywanie informacji o jakości wody 

Wójt w okresie objętym kontrolą przekazał konsumentom jedną informację o jakości 
wody i dotyczyła ona wykrycia w marcu 2017 roku bakterii coli. Decyzja w tej 
sprawie została wydana przez Inspektora Sanitarnego w dniu 10 marca 2017 r.  
Celem zapewnienia mieszkańcom wody nieskażonej, Zakład tego samego dnia 
rozstawił pojemniki z wodą zdatną do spożycia.  
Informacja ta została przekazana mieszkańcom Gminy za pomocą strony 
internetowej Urzędu oraz poprzez tablice ogłoszeń.  

(dowód: akta kontroli str. 305-306) 

3.22. Uzgodnienia  z właściwym Państwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym 

Wójt nie prowadził z Inspektorem Sanitarnym uzgodnień w zakresie przekroczenia 
dopuszczalnych parametrów jakości wody, możliwości poprawy jej jakości, a także 
zaleceń mających na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. 
Zadania w tym zakresie w imieniu Gminy realizował Zakład.  

(dowód: akta kontroli str. 415-423) 
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3.23. Informowanie przez Wójta konsumentów o zagrożeniach 
wnikających ze spożycia nieodpowiedniej jakości wody  

W okresie objętym kontrolą Wójt, w związku z wynikami badań jakości wody 
z marca 2017 roku, poinformował konsumentów wody o  braku przydatności do 
spożycia, na skutek zanieczyszczeń stwierdzonych w wyniku badań laboratoryjnych.  
Informacja to została przekazana za pomocą strony internetowej Urzędu Gminy 
w Czarnej oraz zamieszczona na tablicach ogłoszeń. 
W pozostałych przypadkach (bez ustaleń negatywnych) Wójt Gminy Czarna nie 
informował konsumentów o jakości dostarczanej wody.  

(dowód: akta kontroli str. 305-306 ,415-423) 

3.24. Realizacja zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

Wójt wyjaśnił, że głównym problem, z którym zmagał się Urząd Gminy w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę, był brak środków finansowych na realizację 
zadań z tego zakresu.  

(dowód: akta kontroli str. 415-423) 

3.25. Działania Urzędu Gminy celem poprawy jakości wody oraz 
procesu jej uzdatniania 

Celem poprawy efektywności uzdatniania wody i poprawy jej jakości  Zakład założył 
filtry na wodociągu w Lipiu oraz  wybudował nową studnię i zbiornik w miejscowości 
Olchowiec za kwotę 61 tys. zł, a także dokonał wymian odcinków wodociągu 
w miejscowości Czarna Górna Kopalnia za kwotę 56 tys. zł oraz wymiany 
hydrantów.  

(dowód: akta kontroli str. 415-423) 

3.26. Skargi konsumentów na jakość dostarczanej wody 

W okresie objętym kontrolą do Urzędu nie wpływały skargi na jakość wody. 
(dowód: akta kontroli str. 415-423) 

3.27. Działania mające na celu utrzymanie dobrej jakości wody 

Celem poprawy jakości wody wodociągowej w 2016 roku Zakład zamontował filtr 
odżelaźniająco na wodociągu w Lipiu, wybudował studnię w miejscowości 
Olchowiec, a także dokonał wymiany hydrantów.  
Ponadto w każdym przypadku Zakład wydawał warunki techniczne osobom, które 
chciały się podłączyć do wodociągu, a w ich treści zawarty był zapis o konieczności 
wyposażenia instalacji w zawór zwrotny antyskażeniowy.  
Środki na realizację zadań  z zakresu utrzymania właściwej jakości wody pochodziły 
z budżetu Gminy. Remonty bieżące finansowane były z opłat za wodę oraz dopłat 
otrzymywanych z Urzędu Gminy.  
Według informacji uzyskanej od Kierownika Zakładu, celem zabezpieczenia 
sanitarnego i odpowiedniej jakości wody zakład prowadzi uzdatnianie wody 
podchlorynem sodu zarówno automatycznie, jak i ręcznie, a także prowadzi kontrole 
jakości wody poprzez zlecenie badań zewnętrznej firmie, a ponadto woda jest 
przedmiotem badań ze strony Inspekcji sanitarnej.  

(dowód: akta kontroli str. 415-423, 305-306, 412) 

3.28. Plan zarządzania kryzysowego oraz działania celem ochrony 
infrastruktury krytycznej 

Plan zarządzania kryzysowego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia z dnia 26 
kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym13, dla Gminy Czarna został opracowany 
w 2010 roku i od tamtego momentu nie był aktualizowany.  
                                                      
13 Dz.U. z 2017, poz. 209 j.t. 
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(dowód: akta kontroli str. 5-22, 266-270) 

3.29. Współpraca Urzędu Gminy w Czarnej z innymi urzędami i 
organami  

Urząd nie współpracował z innymi organami w zakresie zapewnienia 
nieprzerwanych dostaw wody o odpowiedniej jakości.  

 (dowód: akta kontroli str. 266-270, 415-423) 

3.30. Skargi mieszkańców Gminy na jakość dostarczanej wody 

W okresie objętym kontrolą do Urzędu Gminy nie wpływały skargi mieszkańców 
dotyczące jakości wody, ani też działalności Zakładu. 
Komisja Rewizyjna Rady Gminy nie prowadziła kontroli działalności Zakładu.  

 (dowód: akta kontroli str. 415-423) 

3.31. Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków   

Na terenie Gminy Czarna nie wydawano zezwoleń na wykonywanie działalności, 
o której mowa w art. 16 uzzw.  

(dowód: akta kontroli str. 415-423) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

Gmina w okresie objętym kontrolą nie posiadała aktualnego Planu zarządzania 
kryzysowego.  

Posiadany Plan zarządzania kryzysowego został opracowany w 2010 roku i od 
tamtej pory wbrew zapisom art. 5 ust. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym nie był 
aktualizowany. 

W wyjaśnieniu na powyższą okoliczność Wójt podał, że plan nie był aktualizowany, 
gdyż w opracowaniu jest nowy plan dostosowany do wytycznych Starosty 
Bieszczadzkiego. 

Urząd oraz zakład w sposób prawidłowy zareagował na informację o stwierdzonych 
przekroczeniu parametrów wody w miesiącu marcu 2017 roku przez Inspektora 
Sanitarnego, niemniej jednak Gmina nie posiadała aktualnego Planu zarządzania 
kryzysowego.  

IV. Uwagi i wnioski 
 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli14, wnosi o: 

1. Dostosowanie zapisu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków do aktualnych zapisów uzzw.  

2. Rzetelne sporządzanie sprawozdań statystycznych. 

3. Uwzględnienie w taryfach elementów, o których mowa w art. 22 uzzw oraz  
zapisów § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie 
określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków 
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków. 

                                                      
14 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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4. Rzetelną analizę przedkładanych przez Zakład wniosków składanych na 
podstawie art. 24 uzzw. 

5. Sporządzenie Planu zarządzania kryzysowego. 

6. Wyegzekwowanie od Zakładu sporządzenia Wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 

 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Rzeszów, dnia                                      2017 r.  

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dyrektor 
Wiesław Motyka  Paweł Rakowski  

st. Insp. k.p.  
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