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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 
kontroli 

P/17/107 — Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin wiejskich 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie 

 

Kontroler Barbara Lew, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/85/2017 z dnia 30 maja 2017 r. 

[dowód: akta kontroli str. 1-2] 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Grębów, ul. Rynek 1, 39-410 Grębów (dalej: Urząd lub Gmina) 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Kazimierz Skóra Wójt Gminy Grębów od 1 grudnia 2014 r. 

[dowód: akta kontroli str.3-4] 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Urząd podejmował działania w celu zabezpieczenia interesów konsumentów – 
odbiorców wody, jednakże nie w pełni były one skuteczne. 

W latach 2015-2017 r. wszyscy mieszkańcy gminy Grębów mieli dostęp do sieci 
wodociągowej. Dostawa wody odbywała się na podstawie umów zawartych 
z odbiorcami oraz na podstawie Regulaminu dostarczania wody, który zawierał 
prawa i obowiązki określone w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i odprowadzaniu ścieków. Gmina wykorzystywała możliwość dopłat do wybranych 
taryf, co chroniło odbiorców przed dużym wzrostem cen wody. W latach 2015-2017 
wystąpiły dwa przypadki warunkowego dopuszczenia wody do spożycia przez ludzi, 
o czym niezwłocznie zostali poinformowani odbiorcy wody, nie wystąpiły też 
długotrwałe przerwy w dostawie wody. Plan Zarządzania Kryzysowego sporządzony 
został w styczniu 2015 r. i do zakończenia kontroli nie został aktualizowany.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Przygotowanie organizacyjne i finansowe do realizacji zadań 

 
Gmina Grębów to gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie 
tarnobrzeskim. Według danych z 31 marca 2017 r. gminę zamieszkiwało 10088 
osób, w tym 9972 stałych i 116 czasowych mieszkańców.  
Powierzchnia Gminy Grębów wynosi 18626 ha. 
Długość sieci wodociągowej wynosi 171,966 km.  
W latach 2015-2017 (stan na 31 marca 2017 r.) liczba gospodarstw w gminie 
wynosiła odpowiednio 2582, 2619 i 2624, a z sieci wodociągowej nie korzystały 
                                                      
1Najwyższa 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. 
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2 gospodarstwa. Właściciele tych gospodarstw nie zwracali się z pisemnym 
wnioskiem o przyłączenie ich do sieci wodociągowej. Jeden z nich zawarł umowę 
z zakładem na odprowadzanie ścieków. 

[dowód: akta kontroli str. 5-7] 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu nie określono komórki, która miałaby 
w swym zakresie realizację zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.  
Wójt w wyjaśnieniach podał, iż zadania te są realizowane w ramach i obowiązkach 
referatu ds. ochrony środowiska i rolnictwa. Zadania obejmują sprawy utrzymania 
czystości i porządku oraz zaopatrzenia mieszkańców w wodę.  

[dowód: akta kontroli str. 215-231] 

Rada Gminy w Grębowie uchwałą nr XXVI/245/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. 
utworzyła Gminny Zakład Komunalny (dalej Zakład) w Grębowie jako zakład 
budżetowy. Zgodnie z obowiązującym statutem z 27 maja 2013 r. przedmiotem 
działania zakładu było zaspokajanie potrzeb gminy w zakresie utrzymania czystości 
na terenie gminy oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców na usługi komunalne.  
Majątek o wartości 18 200 360,61 zł będący własnością Gminy służący do 
prowadzenia działalności został przekazany Zakładowi protokołem przekazania 
środków trwałych (PT) z dnia 9 marca 2006 r. od Urzędu Gminy Grębów. Zakład 
otrzymał m.in. sieć wodociągową w poszczególnych miejscowościach Gminy 
Grębów oraz sieć kanalizacyjną wykonaną w kilku miejscowościach. Zakład 
otrzymał również środki trwałe związane z wysypiskiem śmieci, które z dniem 22 
stycznia 2014 r. przekazał Gminie Grębów. 
W kontrolowanym okresie zmiana w środkach trwałych w Zakładzie następowała 
wskutek wykorzystania środków własnych Zakładu lub wskutek dotacji z celowych 
z Gminy.  

[dowód: akta kontroli str. 8-53, 247-256] 
Regulamin dostarczania wody 

Rada Gminy Grębów uchwałą nr VI/61/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. uchwaliła 
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Regulamin), który został 
zmieniony uchwałą nr VI.37.2015 Rady Gminy Grębów z dnia 29 maja 2015 r. 
W regulaminie zawarto wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego oraz odbiorców usług zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków2. 
Projekt regulaminu poddawany był analizie i konsultacji Komisji Budżetu, Rozwoju 
Gospodarczego i Przestrzennego oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki 
Wodnej i Ochrony Środowiska.   

[dowód: akta kontroli str. 54-99] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  
 
W Gminie uchwalono Regulamin określający prawa i obowiązki przedsiębiorstwa 
oraz odbiorców usług, zawierający wszystkie wymagania określone w ustawie 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.  

 

Uchwalanie taryf 

W kontrolowanym okresie cała społeczność Gminy miała dostęp do bieżącej wody, 
z sieci wodociągowej, z tego względu nie planowano inwestycji związanych z jej 

                                                      
2 DZ. U. z 2017 r., poz. 328. 
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rozbudową (Zakład nie posiadał wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych). 

Wójt Gminy w wyjaśnieniach podał, iż Gmina w pełni realizuje zadanie związane 
z zapewnieniem bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb 
mieszkańców Gminy Grębów w zakresie dostarczania wody. Obecnie tylko dwa 
gospodarstwa z terenu Gminy nie wnioskowały o dostawę wody. Wszystkie 
pozostałe gospodarstwa podłączone są do sieci i maja zapewniony stały, bieżący 
dostęp do wody.  

[dowód: akta kontroli str. 7] 
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Grębów z dnia 22 marca 2013 r. wyznaczono kierunki i zasady zaopatrzenia w wodę 
przez: utrzymanie istniejącej infrastruktury wodociągowej z dopuszczeniem do 
rozbudowy systemu przez remonty, modernizację, rozbudowę, względnie budowę 
nowych obiektów urządzeń i sieci wodociągowych. Zaopatrzenie w wodę odbywać 
się będzie w oparciu o istniejące zasoby wód podziemnych. 

[dowód: akta kontroli str. 100-104] 

W Urzędzie brak jest dokumentacji pisemnej ze sprawdzania przedkładanych przez 
Zakład wniosków taryfowych.  

W wyjaśnieniach Wójt podał, iż dokonywał szczegółowego sprawdzania  
przedkładanych przez Zakład wniosków taryfowych (dotyczy taryf na 2015 r., 2016 r. 
i 2017 r.) wspólnie ze skarbnikiem gminy, każdorazowo dokonywał skrupulatnej 
i pełnej weryfikacji przedkładanych wniosków. Jednak nie posiadamy protokołów czy 
innych dokumentów (notatek, zapisów) dotyczących omawianego zakresu. 
Przedkładane przez GZK wnioski umożliwiały weryfikację kosztów pod względem 
celowości ich ponoszenia. Następnie, wnioski taryfowe analizowane były przez 
komisje stałe Rady Gminy .  

[dowód: akta kontroli str. 54-55] 
W Urzędzie Gminy nie prowadzono analizy wpływu wzrostu cen usług 
wodociągowo-kanalizacyjnych na poziom wydatków mieszkańców. 

 [dowód: akta kontroli str. 105-106] 

Rada Gminy podejmowała uchwały o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy 
Grębów 30 października 2014 r. na 2015 r., 23 listopada 2015 r. na 2016 r. i 24 
listopada 2016 r. na 2017 r.  

 
Ceny netto w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców, 
określane w taryfach kształtowały się następująco: 
w 2015 r.  
grupa I3 – 4,50 zł/m3, cena wskaźnikowa – 4.96 zł/m3  
grupa II4 – 5,23 zł/m3, cena wskaźnikowa – 5,52 zł/m3 
grupa III5 – 6,74 zł/m3, cena wskaźnikowa – 7,02 zł/m3. 
w 2016 r.  
grupa I – 4,53 zł/m3, cena wskaźnikowa – 4.97 zł/m3  
grupa II – 5,85 zł/m3, cena wskaźnikowa – 6,15 zł/m3 
grupa III – 8,21 zł/m3, cena wskaźnikowa – 8,77 zł/m3 
Stawka opłaty abonamentowej w 2014 r. i 2015 r. wynosiła 3 zł/miesiąc. 

                                                      
3 Indywidualne gospodarstwa domowe, 
4 Przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług, gmina za wodę pobraną z publicznych punktów poboru z sieci 
wodociągowej na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów, 
5 Przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług z terenu zabudowy KiZPS w likwidacji 
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w 2017 r.  
grupa I – 4,63 zł/m3, cena wskaźnikowa – 5,07 zł/m3  
stawka abonamentowa wynosiła 3 zł/miesiąc 
grupa II – 5,88zł/m3, cena wskaźnikowa – 6,38 zł/m3 
grupa III – 8,39 zł/m3, cena wskaźnikowa – 8,92 zł/m3 

stawka abonamentowa wynosiła 4 zł/miesiąc. 

W tych samych terminach co w/w uchwały podejmowano także uchwały o dopłatach 
dla odbiorców usług wodociągowych obejmujących grupę indywidualnych 
gospodarstw domowych oraz dla odbiorców usług kanalizacyjnych obejmujących 
grupę indywidualnych gospodarstw domowych i przemysłowych i poza 
przemysłowych odbiorców usług. W uchwale na 2017 r. nie uchwalono dopłat dla 
odbiorców usług kanalizacyjnych dla przemysłowych i poza przemysłowych 
odbiorców usług. 

Dopłaty dla indywidualnych gospodarstw domowych wynosiły odpowiednio: 
1,50 zł, 1,53 zł i 1,63 zł do każdego m3 wody dostarczanej do odbiorców usług 
wodociągowych w latach 2015-2017.  

W 2015 r. dotacja do wody wynosiła 324 000.00 zł, do ścieków i 525 088.00 zł co 
w ogólnych wydatkach gminy w wysokości 28 842 304.93 zł, stanowiło 2,95 %.  

W 2016 r. dotacja do wody wynosiła 347 004.00zł, do ścieków i 502 740.00 zł co 
w ogólnych wydatkach gminy w wysokości 34 632 008.51 zł, stanowiło 2,46 %.  

[dowód: akta kontroli str. 107-118] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Gmina prawidłowo weryfikowała wnioski taryfowe składane przez Zakład oraz 
wykorzystywała możliwość zawartą w art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, na podstawie której 
Rada Gminy podejmowała uchwały o dopłacie dla wybranych taryfowych grup 
odbiorców usług.  

Nadzór nad niezawodnością dostarczania wody w wystarczającej 
ilości i pod odpowiednim ciśnieniem 

Długość sieci wodociągowej w gminie Grębów wynosi 171,966 km, z tego 160,43 
km zbudowane przed 20 laty z rur PCV i 10,537 km zbudowane z rur PE w ciągu 
ostatnich 20 lat.  

Zakład stosownie do zapisów art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane6 prowadził kontrole okresowe oraz pięcioletnie w zakresie stanu 
technicznego użytkowych obiektów budowlanych. 

 [dowód: akta kontroli str. 105-106] 

W Zakładzie nie wykorzystywano monitoringu automatycznego. 

Wójt gminy w wyjaśnieniach podał, iż w kontrolowanym okresie, monitoring sieci 
wodociągowej tj. wizualizację pracy stacji w zakresie pomiaru natężenia przepływu 
wody, wysokości ciśnienia wody w przewodach i wycieków wody oraz pomiarów 
stężenia chloru technologicznego i dezynfekcyjnego w sposób ciągły prowadzi SUW 
Klonowe. W kontrolowanym okresie nie wprowadzono i nie wykorzystywano 
monitoringu automatycznego – nie poniesiono zatem żadnych kosztów związanych 
z wydatkami na ten cel. 

                                                      
6 Dz. U. z 2016, poz. 2255. 
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[dowód: akta kontroli str. 105-106] 

Zakład nie wykazywał strat wody wodociągowej. Nie prowadzano rachunku 
ekonomicznego oszczędzania wody w sieci. 
Wójt podejmował działania na rzecz ograniczenia strat wody w sieci wodociągowej. 
W wyjaśnieniach Wójt podał, iż działalność (…) w zakresie ograniczenia strat wody 
nie dotyczyła bezpośrednio wydatków finansowych i trudno ją zmierzyć czy dokonać 
rozliczenia. Działalność wiązana była z prowadzeniem szerokiej informacji 
mieszkańców gminy, dotyczącej problemów strat wody. Mieszkańcy informowani 
byli na zebraniach wiejskich, które odbywają się przynajmniej raz w roku w każdej 
miejscowości. Na zebrania wiejskie zapraszany był również Kierownik Zakładu. Te 
sprawy były również tematem sesji Rady Gminy np. przy ustalaniu stawek opłaty za 
wodę, zwracano uwagę na problem dotyczący obniżenia strat wody w sieci. 

[dowód: akta kontroli str. 119-121] 

Zakład zgłosił w latach 2015-2017 (I kwartał) Wójtowi 73 awarie w tym: 
w 2015 r. 31 awarii, którym uległy w 3 przypadkach rury wodociągowe połączenia 
przewodów wodociągowych w 20 przypadkach, 3 zasuwy i 5 hydrantów, 
w 2016 r. 34 awarie, którym uległy w 25 przypadkach rury wodociągowe i 9 zasuw,  
w 2017 r. 8 awarii, którym uległy rury wodociągowe w 1 przypadku, przyłączenia 
przewodów wodociągowych w 7 przypadkach. Główną przyczyną awarii był wiek 
wodociągu oraz przestarzałe materiały użyte do jego budowy. Skutkiem awarii były 
utrata wody i wzrost kosztów eksploatacji. 

[dowód: akta kontroli str. 232] 

W Urzędzie nie ma dokumentacji pisemnej w sprawie informacji o działaniach 
naprawczych zaplanowanych przez Zakład. 
Wójt w wyjaśnieniach podał, iż był informowany ustnie lub telefonicznie przez Zakład 
o przypadkach awarii na sieci wodociągowej. (…) oraz o zaplanowanych i podjętych 
działaniach naprawczych. Działania Wójta dotyczyły szerokiej informacji 
mieszkańców w kwestii przydatności wody do spożycia. Informacje o jakości wody 
wodociągowej przekazywano mieszkańcom gminy – konsumentom w sposób 
zwyczajowo przyjęty poprzez komunikaty na stronie internetowej gminy, na tablicach 
ogłoszeń w każdej miejscowości, poprzez sołtysów. Komunikaty były przekazywane 
niezwłocznie po otrzymaniu decyzji. Wspomagał również Zakład w zakresie 
prowadzonych działań naprawczych. 

[dowód: akta kontroli str. 105-106, 233-239] 

W kontrolowanym okresie na terenie Gminy Grębów nie występowały i nie 
odnotowano długotrwałej przerwy (trwającej ponad dobę) w dostawie wody, 
spowodowanej awarią sieci wodociągowej oraz nie wystąpiły inne niż awaria, 
powody braku wody w sieci lub niedostatecznego ciśnienia wody w sieci. 

[dowód: akta kontroli str. 122-124] 

W latach 2011-2012 przeprowadzono na zlecenie Gminy Grębów 
modernizację/remont ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Wydrza-
Klonowe. Modernizację zakończono i oddano obiekt do użytku w dniu 2.07.2012 r. 
Całkowity koszt remontu zamknął się w kwocie 1 793 903,26 zł.  
W 2015 r. zakupiono ciągnik rolniczy NEW HOLLAND z osprzętem za kwotę 
280 121,50 zł i w 2016 r. zakupiono samochód Renault Furgon DCI 125 za kwotę 
90 221,15 zł. Sprzęt ten został zakupiony z dotacji celowej z Gminy i służy m.in. do 
usuwania awarii sieci wodociągowej. 

[dowód: akta kontroli str. 122-124, 142-147, 257-258] 

Wójt Gminy w zakresie współpracy z Zakładem, w wyjaśnieniach podał, że 
współpraca z Zakładem jest skierowana na realizację podstawowego zadania jakim 
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jest zapewnienie bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb 
mieszkańców Gminy Grębów w zakresie: dostarczania wody, gospodarki ściekowej 
i ochrony wód. Długość sieci wodociągowej bez przyłączy wynosi 171,966 km. 
Większość sieci ok. 94% wykonano została ponad 20 lat temu głównie z rur PVC, 
zaś przyłącza z wszystkich dostępnych w latach 90-tych materiałów, dlatego 
znaczący wpływ na jakość wykonywanych zadań w zakresie dostaw wody 
o wymaganej jakości, ma przestarzała i awaryjna infrastruktura.  
Potrzeby inwestycyjne i modernizacyjne gminnego wodociągu przewyższają 
możliwości Zakładu, a wpływy ze świadczonych usług nie zapewniają utrzymania 
infrastruktury na odpowiednim poziomie, dlatego Gmina corocznie planuje 
w budżecie środki aby zapewnić należyte funkcjonowanie  sieci wodociągowej. 
Współpraca jest realizowana, by ewentualne awarie usuwane były w możliwie 
najszybszy i racjonalny sposób. W 2016 r. dofinansowano Zakład w niezbędny 
sprzęt m.in. zakupiono ciągnik wraz z osprzętem, kosiarkę tylno-boczną, oraz 
samochód dostawczy.  
Współpraca z Zakładem w celu realizacji tych podstawowych zadań, jest także 
ważnym tematem sesji Rady Gminy. W kontrolowanym okresie Rada Gminy 
oceniała działalność Zakładu, z opinii przedstawionej przez Komisję Rolnictwa, 
Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska wynika, że Gminny Zakład 
Komunalny dobrze wypełnia swoje statutowe zadania i obowiązki. Radni wnioskują 
o zwiększenie nakładów finansowych dla Zakładu na doposażanie w niezbędny 
sprzęt, remonty i na usuwanie awarii sieci. Na Sesjach Rady Gminy, przy ustalaniu 
wysokości odpłat za wodę oraz odbiór ścieków, rokrocznie planuje się i przekazuje 
środki na dofinansowanie ceny wody. Dzięki dotacji ceny usług dla mieszkańców 
w ostatnich latach nie ulegały zmianom i pozostają na tym samym niezmienionym  
poziomie.  
Ważnym elementem współpracy z Zakładem jest zagadnienie związane z jakością 
wody pitnej. Badanie jakości wody obejmuje jeden monitoring przeglądowy rocznie, 
w których badane są 43 parametry oraz czterokrotnie monitoring kontrolny 
obejmujących 16 parametrów (badania te wykonuje Wojewódzka Stacja Sanitarno – 
Epidemiologiczna w Rzeszowie, Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu), ponadto 
dodatkowo cztery razy w roku badana jest woda surowa z poszczególnych studni, 
analizy te wykonuje Zakład Inżynierii Środowiska Eko – Projekt – Laboratorium 
w Pszczynie. Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Tarnobrzegu również 
wykonuje badania wg swojego harmonogramu i wydaje decyzje o przydatności 
wody do spożycia przez ludzi. Ścieki również badane są przez Zakład Inżynierii 
Środowiska Eko – Projekt – Laboratorium w Pszczynie - cztery razy w roku na 
wlocie do oczyszczalni i na wylocie do potoku Miętus, oraz dwukrotnie na potoku 
Miętus przed i po wlocie z oczyszczalni.  
Całość dokumentacji z prowadzonego monitoringu wody pitne, znajduje się 
w aktach Zakładu.  
W ramach współpracy dużą uwagę zwraca się na dbałości o jakość oferowanych 
usług, w sierpniu br. w celu poprawy warunków lokalowych, biura Zakładu zostaną 
przeniesione do nowo wyremontowanego, wyposażonego w windę budynku 
w Centrum Grębowa, który zapewni lepszy dostęp i sprawniejszą obsługę 
wszystkich klientów. 

[dowód: akta kontroli str. 139-147] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowości: 

Gmina podejmowała działania związane z obniżeniem kosztów napraw związanych 
z awariami na sieci wodociągowej kupując i przekazując sprzęt niezbędny dla 
Zakładu do realizacji tych prac. 
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Nadzór nad zapewnieniem wymaganej jakości wody 

 
W sprawie miejsc poboru wody do badań Wójt wyjaśnił, iż Gminny Zakład prowadzi 
badania wody pitnej w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Pobór 
wody, badania oraz częstotliwość dokonywanych poborów wykonywane są zgodnie 
z harmonogramem badań uzgodnionym z PPIS w Tarnobrzegu. Uzgodnienia 
przeprowadza się w oparciu o harmonogram, który w każdym roku podpisywany jest 
pomiędzy Zakładem i PPIS w Tarnobrzegu Gmina nie posiada innych informacji 
poza harmonogramami monitoringu jakości wody PPIS w Tarnobrzegu. Monitoring 
obejmuje szkoły: ZS w Grębowie, w Zapoledniku, w Jamnicy, w sklepach GS, SUW 
Klonowe. 

[dowód: akta kontroli str. 240-242 

Wójt Gminy w wyjaśnieniach podał, iż Zakład prowadził monitoring substancji 
promieniotwórczych w wodzie w listopadzie 2016 r. 

W 2016 r. PPIS w Tarnobrzegu zidentyfikowała 2 przypadki przekroczenia 
parametrów wody w sieci wodociągowej. Wójt Gminy otrzymał decyzje PPIS 
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia a następnie decyzje 
o przydatności wody do spożycia. 

Gmina nie posiadała informacji z Zakładu o zakresie planowych i podjętych działań 
naprawczych oraz harmonogramie ich realizacji (wszystkie działania omawiane były 
na bieżąco osobiście albo telefonicznie). 

Wójt otrzymał w 2015 r. 10 ocen jakości wody. Wszystkie zawierały informację 
o przydatności wody do spożycia. 

W 2016 r. 12 ocen jakości wody, w tym 2 z warunkowym dopuszczeniem wody do 
spożycia przez ludzi. Pozostałe podobnie jak 1 ocena z I kwartału 2017 r. 
wskazywała na przydatność wody do spożycia.  
W pierwszym przypadku warunkowego dopuszczenia wody do spożycia 
z wodociągu Klonowe, pobierano w punktach poboru, tj. Szkole Podstawowej 
w Krawcach i SUW Klonowe. 
W drugim przypadku pobierano próbki w Szkole Podstawowej w Wydrzy i SUW 
Klonowe. 
W przekazanych decyzjach zawarto zalecenia: doprowadzenia wody z wodociągu 
Klonowe do warunków, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia 
w zakresie: parametru manganu do wymagań fizykochemicznych zgodnie 
z załącznikiem nr 4 (parametru trichlorometanu) i załącznikiem nr 3B (parametru 
manganu) do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  
Prawidłowe parametry wody uzyskano odpowiednio w ciągu 10 i 14 dni od wydania 
decyzji o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi. 

[dowód: akta kontroli str. 156-188, 240-242] 

Urząd nie posiada pisemnego potwierdzenia o przekazaniu przez Wójta informacji 
do PPIS o planowanych działaniach naprawczych wraz z wskazaniem terminu ich 
realizacji. 

Wójt Gminy wyjaśnił, iż w kontrolowanym okresie Wójt otrzymał 2 informacje od 
Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Tarnobrzegu o warunkowej przydatności 
wody do spożycia. Według właściwości Zakładu prowadził działania mające na celu 
doprowadzenie wody z wodociągu Klonowe do warunków wody przydatnej do 
spożycia. Działania naprawcze polegające na płukaniu sieci wodociągowej na 
końcowych odcinkach wodociągu oraz płukaniu złóż filtracyjnych i zbiorników wody 

Opis stanu 
faktycznego 
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czystej na SUW Klonowe prowadzone były przez Zakład. Jednocześnie po 
przeprowadzeniu działań naprawczych udokumentował, że woda spełnia 
wymagania chemiczne, przedstawiając poprawne wyniki próbek wody. 

Następnie Zakład zwrócił się z prośbą do PPIS o wydanie decyzji o warunkowej 
przydatności wody do spożycia, która została wydana (PSK 453.2.2.2016 
z 26.04.2016) w drugim przypadku decyzja (nr PSK 453.2.11.2016) z dnia 
08.12.2016. 

[dowód: akta kontroli str. 192,243] 

W ramach monitoringu jakości wody, PPIS w latach 2016-2017 przekazywał Wójtowi 
zgodnie z wymogiem przekazywania informacji określonym w § 16 ust. 1 pkt 6 rjws7. 
W 2016 r. Wójt otrzymał 12 informacji w tym 2 o warunkowej przydatności wody do 
spożycia przez ludzi oraz - 1 informację za I kw. 2017 r.  

[dowód: akta kontroli str. 156-182] 

Zgodnie z wymogiem przekazywana okresowych ocen określonych w § 19 rjws Wójt 
otrzymywał informacje od PPIS. Pierwsza decyzja dotycząca jakości wody wpłynęła 
do Gminy 26 kwietnia 2016 r. W decyzji tej zawarto informację stwierdzającą 
warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Klonowe. 
5 maja 2016 r. Wójt otrzymał decyzję z informacją stwierdzającą wygaśnięcie 
decyzji z 26 kwietnia 2016 r. albowiem stała się ona bezprzedmiotowa. W decyzjach 
otrzymanych: 21 czerwca, 10 sierpnia, 3 października, 25 października 2016 r. 
stwierdzano przydatność wody do spożycia. Decyzją z 8 grudnia 2016 r. 
stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi. 23 grudnia 
2016 r. stwierdzono przydatność wody do spożycia przez ludzi.  
W pierwszym kwartale 2017 r. do Gminy wpłynęła 1 decyzja stwierdzająca 
przydatność wody do spożycia.  
W decyzjach stwierdzano przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie 
wymagań określonych w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia oraz parametrów 
określonych w lp. 2, w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 
listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

[dowód: akta kontroli str. 156-182] 

W 2016 r. strona internetowa www.grebow.com.pl przechodziła przebudowę, 
w związku z tym nie wszystkie artykuły zostały poprawnie zaimportowane do treści 
nowej strony. Z uzyskanych danych wynika, iż w 2015 r. zamieszczono 5 informacji, 
w 2016 r. 9 informacji i 1 informację w I kwartale 2017 r. W zakładkach umieszczane 
były decyzje wydane przez PPIS w których zawarte były informacje 
o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz 
związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych, o możliwości poprawy jakości wody 
przy użyciu środków dostępnych dla konsumentów, zaleceniach mających na celu 
minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. 
Ogłoszenia umieszczano także zwyczajowo na tablicach ogłoszeń w każdej 
miejscowości, poprzez sołtysów niezwłocznie po otrzymaniu informacji. 

[dowód: akta kontroli str. 184-187, 233-239] 
Uzgodnienia z PPIS w zakresie przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości 
wody, możliwości poprawy jej jakości, a także zaleceń mających na celu 
minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego w imieniu Gminy realizował Zakład.  

W kontrolowanym okresie w obu przypadkach warunkiem przydatności wody do 
spożycia było kilkuminutowe przegotowanie w otwartym naczyniu. O tym zaleceniu 
konsumenci byli niezwłocznie informowani.  

                                                      
7 Dz. U. z 2015 r., poz. 1989 
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W sprawie problemów napotykanych przez Wójta w związku z realizacją zadania 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wójt podał, iż do zadań własnych Gminy należy 
m.in. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w zakresie wodociągów 
i zaopatrzenia w wodę, kanalizację. W codziennej pracy napotykamy na szereg 
problemów związanych z realizacja tych zadań. Główne problemy dotyczą sfery 
finansowej. Brak dostatecznych środków na pełną realizację tych zadań, brak 
zrozumienia ze strony odbiorców. Mimo iż stawki opłaty za wodę i ścieki nie 
wzrastają od lat kilku, to na kontach odbiorców występują zaległości. Dlatego mogą 
również zachodzić problemy z prowadzeniem windykacji należności. Również 
w trakcie usuwania awarii czy remontów sieci tj. prowadzenie wykopów i prac 
ziemnych mieszkańcy wielokrotnie nie wyrażają zgody na wejście w teren w celu 
wykonania robót. Takie przypadki często zdarzały się ostatnich latach np. przy 
budowie kanalizacji w Żupawie. Reasumując, stwierdzam że współpraca 
z Zakładem przebiega w sposób prawidłowy i nie budzi zastrzeżeń.  

W latach 2011- 2012 przeprowadzono modernizację ujęcia i SUW w miejscowości 
Klonowe. Stacja uzdatniania wody po modernizacji pracuje jako w pełni 
zautomatyzowana z możliwością monitorowania podstawowych procesów 
technologicznych i z przesyłem danych do centralnej bazy. Dlatego 
w kontrolowanym okresie nie ponoszono dodatkowych kosztów na remont czy 
modernizację SUW w Klonowym. 

W kontrolowanym okresie nie zachodziła potrzeba zwiększenia efektywności 
procesu uzdatniania wody czy tez wydajności stacji, ponieważ SUW Klonowe miał 
moce przerobowe mogące uzdatnić dwa razy tyle wody co na dzień dzisiejszy.  

[dowód: akta kontroli str. 156-158] 

W kontrolowanym okresie nie wpłynęły skargi od konsumentów dotyczące złej 
jakości wody wodociągowej.  

[dowód: akta kontroli str.191, 244] 

W celu utrzymania jakości wody Wójt i Zakład zwracali uwagę odbiorcom wody na 
dbałość o stan techniczny i właściwą eksploatację wewnętrznych instalacji 
wodociągowych. Informacje przekazywane były również dyrekcji szkół, przedszkoli 
i innych obiektów użyteczności publicznych. 

 [dowód: akta kontroli str. 156-158] 

Obowiązujący Plan zarządzania kryzysowego został sporządzony w styczniu 2015 r. 
i od tamtego czasu nie był aktualizowany. 

[dowód: akta kontroli str. 245-246] 

Gmina nie współpracowała z innymi urzędami i organami np. z: Wojewodą, 
Wojewódzką Inspekcją Ochrony Środowiska, Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska w zakresie zapewnienia nieprzerwanych dostaw wody o odpowiedniej 
jakości dla mieszkańców.  

W kontrolowanym okresie do Urzędu nie wpłynęła żadna skarga mieszkańców na 
jakość wody oraz na działalność Zakładu zajmującego się zaopatrzeniem w wodę 
i odprowadzaniem ścieków. 

Zezwolenie Wójta Gminy Grębów na wykonywanie zadań w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków8 otrzymał 
jeden podmiot tj.: Gminny Zakład Komunalny w Grębowie. 

 [dowód: akta kontroli str. 119-120] 

                                                      
8  Dz. U. z 2017 r. poz. 328. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowości: 
 

Obowiązujący Plan Zarządzania Kryzysowego został sporządzony w styczniu 
2015 r. Zgodnie z art. 5. ust. 3. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym9. Plany Zarządzania Kryzysowego podlegają systematycznej 
aktualizacji, a cykl planowania nie może być dłuższy niż dwa lata. Powyżej 
wymieniony dokument nie był do dnia zakończenia kontroli aktualizowany. 
Wójt w wyjaśnieniach podał, iż Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego nie był 
aktualizowany, ponieważ w trakcie opracowywania jest nowy plan, który będzie 
dostosowany do wymogów i wytycznych starosty tarnobrzeskiego. Termin 
opracowania planu wyznaczono na 29.09.2017 r.  
 
Urząd prawidłowo reagował na informacje o przekroczeniach parametrów 
dostarczanej wody. Plan Zarządzania Kryzysowego nie był aktualizowany od 
stycznia 2015 r.  

IV. 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 Kontroli10, wnosi o: 

1. Systematyczną aktualizację Planu Zarządzania Kryzysowego.  

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 wykonania 
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 

Barbara Lew 

starszy inspektor kontroli państwowej 
Dyrektor 

Wiesław Motyka 

                                                      
9 Dz.U.2017.209 j.t. 
10 Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 
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