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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 Szczecinie 

Kontroler Leszek Smykowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/78/2017 z 12 maja  2017 r.  

 (dowód:  akta kontroli str. 1-2) 
 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Widuchowa2, 74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Anna Kusy-Kłos – w kontrolowanym okresie Wójt Widuchowej3.   
  

(dowód:  akta kontroli str. 3-4) 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności4 
W ocenie NIK Urząd był przygotowany organizacyjnie i finansowo do realizacji 
zadań związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem mieszkańców w wodę. W Gminie 
opracowano, uchwalono i stosowano regulamin dostarczania wody. Corocznie w 
kontrolowanym okresie były zatwierdzane taryfy określające wysokość opłat za 
wodę.  
Wójt nie wykorzystywał skutecznie posiadanych narzędzi regulacyjnych, m.in. w 
postaci prawa do weryfikacji wniosków taryfowych oraz możliwości zmiany 
wnioskowanych taryf. Propozycje opłat za wodę były przyjmowane bez zmian z 
wniosków taryfowych jako stawki obowiązujące w danym roku, mimo tego, że Wójt 
posiadał wiedzę o nieuwzględnianiu w obliczeniach kosztów wody  amortyzacji od 
środków trwałych własnych i znajdujących się w zarządzie Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Widuchowej5. Nieskuteczny nadzór nie zapobiegł nierzetelnemu 
ustaleniu kosztów produkcji wody, a tym samym zaniżaniu stawek taryfowych, co 
mogło mieć wpływ na zmniejszający się rokrocznie wynik finansowy Zakładu. 
Wójt nie przekazywał konsumentom informacji o jakości wody w Gminie, pomimo 
przekroczeń wskaźników jej jakości w kontrolowanym okresie (tj. pojawienia się 
potencjalnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów). 
Urząd nie gromadził w kontrolowanym okresie oraz nie żądał podstawowych 
informacji o funkcjonowaniu ZGK pozwalających na bieżącą kontrolę jego 
działalności. 
Wójt podjął w okresie poprzedzającym kontrolę NIK działania naprawcze 
zmierzające do usunięcia powyższych nieprawidłowości oraz wzmocnienia nadzoru, 
jaki przysługuje mu nad ZGK. Jednak brak wiedzy dotyczącej podstawowych 
obszarów działalności Zakładu oraz zakres stwierdzonych nieprawidłowości 

                                                      
1 Okres objęty kontrolą od 1.01.2015 r. do 31.03.2017 r. oraz lata wcześniejsze w zakresie zdarzeń i danych 
niezbędnych do dokonania ocen.  
2 Urząd Gminy Widuchowa, dalej Urząd  
3 Wójt Widuchowej, dalej Wójt 
4 Najwyższa 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.  
5 Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej, dalej ZGK lub Zakład 
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wskazują na niedostateczny nadzór Wójta nad wykonywaniem zadań w zakresie 
zapewnienia mieszkańcom Gminy ciągłych dostaw wody przydatnej do spożycia.  
 

III. Wyniki kontroli  
1. Prawidłowość opracowania regulaminu dostarczania wody w Gminie. 
1.1. Przygotowanie organizacyjne i finansowe Urzędu do realizacji zadań w 
zakresie zaopatrzenia w wodę. 

Powierzchnia Gminy wynosiła 209,45 km2. We wszystkich 20 miejscowościach 
umożliwiono mieszkańcom korzystanie z sieci wodociągowej. Długość sieci 
wodociągowej wynosiła 58,9 km. Wodę czerpano z 7 studni głębinowych.  
Liczba mieszkańców Gminy wg stanu na 31.12. wynosiła w 2014 r. – 5.532, w  
2015 r. – 5.490, w 2016 r. – 5.482, a w I kwartale 2017 r. – 5.410 mieszkańców, z 
tego z sieci wodociągowej korzystało w badanym okresie 99% ludności Gminy. Do 
sieci przyłączonych było w 2014 r. - 1.208 nieruchomości, w 2015 r. – 1.213, a w 
2016 r. – 1.216 nieruchomości (co stanowiło 99,6% nieruchomości w Gminie). Na 
dostawę wody zawarto w latach 2014-2017 (I kw.) odpowiednio: 1.399, 1.456, 1.518 
i 1.528 umów. 
Do sieci wodociągowej nie podłączono łącznie 5 gospodarstw domowych: 4. - z 
powodu braku sieci w tym rejonie i 1 gospodarstwa – z powodu posiadania 
własnego ujęcia wody.  
Zadanie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy wykonywał ZGK na 
mocy regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy6. 
W latach 2014-2017 (I kw.) ZGK wyprodukował odpowiednio: 223.965 m3, 214.150 
m3, 233.181 m3 i 42.184 m3 wody, z tego sprzedano ogółem odpowiedno: 160.645 
m3, 164.440 m3, 164.830 m3 i 36.532 m3. 
W ww. okresie zużycie technologiczne wody w ZGK wyniosło odpowiednio: 39.600 
m3, 10.123 m3, 8.815 m3 i 2.590 m3 wody. 
Straty wody w tym czasie wyniosły natomiast 23.720 m3 (10,6%), 39.587 m3 
(18,5%), 59.536 m3 (25,5%) i 3.062 m3 (7,3%). 
Przychody Zakładu wyniosły: w 2014 r. – 593.343 zł, w 2015 r. – 616.785 zł, w 
2016r. – 633.389 zł, a w I kwartale 2017 r. – 139.057 zł. 
Wynik finansowy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę malał i wyniosł: w 
2014 r. – 63.966 zł, w 2015 r. – 13.305 zł, w 2016 r. – 4.069 zł, a w I kwartale 2017r. 
– 22.728 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 5-6, 7, 8, 9-14, 15, 16, 17-29) 
W latach 2015-2017 (I kw.) w Urzędzie obowiązywał Regulamin Organizacyjny 
wprowadzony zarządzeniem Wójta Nr 110/2011 z 1 września 2011 r.7 W dniu 31 
marca 2017 r. zaczął obowiązywać nowy Regulamin Organizacyjny wprowadzony 
zarządzeniem Wójta Nr 364/2017. Załączniki do ww. zarządzeń zawierały schemat 
struktury organizacyjnej Urzędu. 
Komórką organizacyjną Urzędu zobowiązaną do współpracy z ZGK zgodnie z 
Regulaminem Organizacyjnym Urzędu był Referat Inwestycji, Strategii i Rozwoju 
(przed 28 lutego 2015 r. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji), a w 
kontrolowanym okresie za współpracę z Zakładem w ramach realizacji zadań tych 
referatów odpowiadało łącznie 6 pracowników merytorycznych. 
W celu realizacji zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i odprowadzania ścieków utworzona została gminna jednostka organizacyjna: 
samorządowy zakład budżetowy – ZGK, któremu przekazany został w trwały zarząd 

                                                      
6 Przyjęty uchwałą Nr XXIX/264/2005 Rady Gminy z dnia 25 listopada 2005 r. 
7 , Do Regulaminu wprowadzono zmiany: zarządzeniami Wójta Nr 26/2015 z 26 lutego 2015 r., Nr 161/2016 z 28 
stycznia 2016 r. oraz Nr 270/2016 z 27 września 2016 r. 
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majątek: nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, służące do produkcji i 
dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. 
Przedmiot działania ZGK, jego organizację i zasady gospodarki finansowej określał 
Statut Zakładu nadany uchwałą Nr XXVII/232/2005 Rady Gminy z dnia  
21 września 2005 r., zmieniony uchwałą Nr XIII/114/2012 Rady Gminy z dnia 29 
lutego 2012 r. Układ stanowisk pracy, liczbę etatów, strukturę organizacyjną oraz 
zakresy czynności i  odpowiedzialności pracowników określał Regulamin 
Organizacyjny ZGK. 
Przyjęta struktura organizacyjna Urzędu i ZGK, zakresy obowiązków pracowników 
umożliwiały realizację wszystkich zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę. Obowiązki wynikające z przepisów prawa8 zostały należycie określone i 
przypisane poszczególnym komórkom organizacyjnym Urzędu. Zostały opracowane 
opisy stanowisk pracy, a  zakresy obowiązków pracowników zajmujących się 
zakresem objętym kontrolą były aktualne. Pracownicy Urzedu spełniali wymagania 
kwalifikacyjne w zakresie stażu pracy, wykształcenia i  umiejętności zawodowych – 
określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych9.   

(dowód: akta kontroli str. 17-29, 30-65, 66-81, 82-111)  

Majątek trwały będący własnością Gminy, który służył do prowadzenia działalności 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, posiadał wartość początkową: w 
2014r. – 7.464.715 zł, w 2015 r. – 7.515.105 zł, a w 2016 r. – 7.565.130 zł.  
Majątek trwały będący własnością Gminy służący do prowadzenia działalności w 
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ewidencjonowany był  
w księgach rachunkowych ZGK. Został udostępniony ZGK na podstawie uchwały Nr 
XXX/309/98 Rady Gminy w Widuchowej z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie 
połączenia zakładów budżetowych Gminy. Na mocy ww. aktu zlikwidowano Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Widuchowej, a jego majątek przekazano w trwały 
zarząd ZGK.  
Z tytułu zarządzania ww. majątkiem, co do którego wydano 9 decyzji o przekazaniu 
w trwały zarząd, Zakład wnosił do Urzędu opłatę roczną w wysokości 33 zł (po 
zastosowaniu przez Wójta 99% bonifikaty). Warunki i wysokość opłaty dla 
poszczególnych nieruchomości określały indywidualne decyzje o przekazaniu w 
trwały zarząd.  
Urząd ponosił natomiast opłaty związane z dzierżawą strefy ochrony bezpośredniej 
ujęcia wody w Rynicy. Z tytułu ww. dzierżawy Urząd odprowadzał do Nadleśnictwa 
Chojna: w 2015 r. - kwotę 1.161 zł, w 2016 r. – 1.179 zł, w w 2017 r. kwotę 1.175 zł. 
                            (dowód: akta kontroli str. 17-29, 112, 113-120, 254-300, 334-342) 

 
1. 2. Regulamin dostarczania wody. 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy został 
uchwalony przez Radę Gminy w dniu 25 listopada 2005 r. uchwałą Nr 
XXIX/264/2005. Został on opracowany i przedłożony do uchwalenia dnia 17 
listopada 2005 r. przez Dyrektora ZGK. Przed uchwaleniem regulamin został 
zweryfikowany pod względem formalnym przez radcę prawnego Urzędu. 
Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków10, ww. regulamin określał prawa i 

                                                      
8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 
9  Dz. U. z 2014 r., poz. 1786. 
10  Dz. U. z 2017 r., poz. 328; dalej: ustawa  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków. 
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obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w 
tym: 

 minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków; 

 szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług; 

 sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach; 

 warunki przyłączania do sieci; 

 techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-
kanalizacyjnych; 

 sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne wykonanego przyłącza; 

 sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i 
odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci 
kanalizacyjnej ścieków; 

 standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania 
reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń 
w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków; 

 warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe. 
                       (dowód: akta kontroli str. 121-129) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
 
Gmina była przygotowana do realizacji zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę. Rada Gminy uchwaliła regulamin dostarczania wody określający prawa 
i obowiązki Zakładu oraz odbiorców usług, a obowiązująca struktura organizacyjna 
umożliwiała realizację ww. zadań. 
 
2. Zatwierdzenie taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

2.1. Uchwalanie taryf. 

W kontrolowanym okresie wszystkie miejscowości na terenie Gminy były 
podłączone do sieci wodociągowej. Na 1.218 nieruchomości na terenie Gminy w 
2015 r. i 1.221 - w 2016 r., jedynie 5 z nich nie było podłączonych do sieci (0,4%). 
Na 5.490 mieszkańców Gminy w 2015 r. i 5.410 - w 2016 r., 5.475 mieszkańców w 
2015 r. i 5.395 – w 2016 r. korzystało ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę (co 
stanowiło 99,5% mieszkańców Gminy). W związku z powyższym Wójt nie planował 
nowych inwestycji w tym zakresie. Na podstawie bieżącej oceny stanu technicznego 
sieci i urządzeń na etapie planowania środków budżetowych na konkretny rok, 
dokonywano analizy możliwości finansowych Gminy i potrzeb w zakresie prac 
modernizacyjnych związanych z infrastrukturą wodociągową. Na tym etapie 
oceniano pilność wykonania poszczególnych przedsięwzięć. O kolejności realizacji 
modernizacji decydowała ocena stanu technicznego urządzeń, w tym również 
awaryjność sieci wodociągowej. Diagnozowanie faktycznych potrzeb mieszkańców,  
określanie możliwości realizacji modernizacji sieci oraz ocena stanu technicznego 
infrastruktury wodociągowej następowały w ZGK, a zakres finansowania tych prac – 
na poziomie Urzędu. Działania miały charakter doraźny, w Urzędzie nie planowano 
kolejności zadań do realizacji uwzględniając stopień ich pilności w perspektywie 
wieloletniej, w powiązaniu z możliwościami finansowymi Gminy w tym okresie.  
Zaplanowane inwestycje znalazły w niewielkim stopniu odniesienie w dokumentach 
planistycznych Gminy. W przyjętym uchwałą Nr XXVI/223/2013 Rady Gminy z dnia 
30 grudnia 2013 r. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Ustalone 
 nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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Przestrzennego Gminy znalazły się zapisy dotyczące inwestycji  wodociągowych. 
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego obejmowały niewielki 
obszar Gminy. Zawierały one rozwiązania z zakresu infrastruktury wodociągowo- 
kanalizacyjnej w przypadku, gdy na terenie objętym planem zlokalizowano tereny 
wymagające doprowadzenia tej infrastruktury.   

      (dowód: akta kontroli str.  7-8, 9-14, 17-29, 301-330, 331-333) 

Wójt dokonywał sprawdzenia przedkładanych w kontrolowanym okresie przez ZGK 
wniosków taryfowych poprzez ich analizę, porównanie ujętych w nich kosztów oraz 
weryfikację opisanych kosztów, pod względem celowości ujęcia do kalkulacji. 
Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf wraz z uzasadnieniem stanowiącym kopię 
wniosków taryfowych były także opiniowane przez radcę prawnego Urzędu.  

Przedłożone przez ZGK dokumenty we wnioskach taryfowych (zawierające m.in. 
planowane koszty) umożliwiały ich weryfikację i nie budziły wątpliwości pod 
względem celowości ponoszenia planowanych kosztów. Skarbnik Gminy analizował 
poszczególne pozycje kosztowe ujęte we wniosku taryfowym i ewentualne uwagi co 
do zasadności lub poziomu wzrostu poszczególnych kosztów zgłaszał Wójtowi. 
Poza Skarbnikiem, jako kierownikiem Referatu Finansowego Urzędu, w procesie 
weryfikacji nie uczestniczyły komórki kontroli wewnętrznej, gdyż w strukturze 
organizacyjnej Urzędu takich nie wyodrębniono.  

Projekty uchwał taryfowych przedkładanych Radzie Gminy przygotowywane były w 
ZGK. W trakcie posiedzeń komisji Rady Gminy oraz na sesjach Rady Gminy, nie 
zgłaszano uwag do projektów uchwał oraz zawartych w uzasadnieniu uchwał kopii 
wniosków o zatwierdzenie taryf. Radni nie prosili także o dodatkowe informacje, 
wyliczenia oraz analizy dotyczące zawartych we wnioskach kosztów i kalkulacji cen 
wody.  

      (dowód: akta kontroli str.  17-29, 130-140, 141-150, 151-160) 

W badanym okresie w Urzędzie i ZGK nie prowadzono analiz wpływu wzrostu cen 
usług wodociągowo-kanalizacyjnych na poziom wydatków mieszkańców Gminy oraz 
udziału wydatków związanych z zakupem tych usług w stosunku do dochodów 
gospodarstw domowych.  
Na potrzeby kontroli NIK, na podstawie danych z  ZGK oraz GUS, sporządzono w 
Urzędzie wyliczenia, z których wynikało, że udział wartości sprzedaży wody w 
przeciętnym dochodzie gospodarstwa domowego malał i wyniósł w latach 2014-
2016 odpowiednio: 2,23%, 2,17% oraz 2,1%. 

              (dowód: akta kontroli str.  17-29) 

Rada Gminy Widuchowa podjęła uchwałę o zatwierdzeniu taryf opłat za wodę  
i odprowadzenie ścieków na rok 2015 - dnia 19 lutego 2015 r., na rok 2016 - dnia 2 
marca 2016 r. oraz na rok 2017 - dnia 27 lutego 2017 r. 

W latach 2015-2017 Rada Gminy nie podejmowała uchwał o dopłacie dla 
taryfowych grup odbiorców usług. 

W trakcie kontroli ustalono, że opracowane przez ZGK, a następnie weryfikowane 
przez Wójta oraz zatwierdzone przez Radę Gminy taryfy powodowały uzyskiwanie 
zaniżonych przychodów, gdyż planowane koszty nie zawierały amortyzacji środków 
trwałych (własnych i w trwałym zarządzie). Zakład, zamiast wypracować środki na 
modernizację, finansował je z dotacji, o którą występował do Gminy. Proponowane 
we wnioskach taryfy nie skutkowały podwyżkami cen wody. 

      (dowód: akta kontroli str.  17-29, 130-140, 141-150, 151-160) 

. 
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W działalności Urzędu, w zakresie zatwierdzenia taryf dotyczących zbiorowego 
zaopatrzenia w  wodę stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej naliczał w okresie objętym kontrolą 
amortyzację od środków trwałych oddanych przez Gminę w trwały zarząd lub 
zakupionych ze środków własnych, odpowiednio: w 2014 r. – 238.870 zł; w 2015 r. – 
251.124 zł; w 2016 r. – 252.635 zł oraz w I kw. 2017 r. – 63.580 zł. 
Ww. kwot nie uwzględniono przy obliczaniu wysokości poziomu niezbędnych 
przychodów dla produkcji wody, przedstawianych we wnioskach o zatwierdzenie 
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
lata 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018, sporządzanych w ZGK. Wójt rekomendował 
Radzie Gminy przyjęcie tych wniosków bez zmian.  
Przedłożone przez ZGK taryfy opłat za wodę i odprowadzanie ścieków przyjęto bez 
zmian uchwałami Rady Gminy Nr: IV/24/2015 z 19 lutego 2015 r.; XI/94/2016 z 02 
marca 2016 r. oraz XVIII/211/2017 z 27 lutego 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 112, 130-140, 141-150, 151-160) 

Pani Wójt wyjaśniła m.in.: „Fakt, że w Gminie amortyzacja środków trwałych przez 
długie lata nie była brana pod uwagę przy ustalaniu niezbędnych przychodów, był 
powszechnie znany zarówno dyrektorowi ZGK, Wójtowi, Radzie Gminy, 
mieszkańcom Gminy oraz organom nadzoru prawnego z ramienia Wojewody 
Zachodniopomorskiego. Informacja o braku uwzględniania w kalkulacjach 
amortyzacji znajduje się zarówno we wnioskach taryfowych składanych przez 
Dyrektora ZGK, jak i w uzasadnieniach do uchwał o zatwierdzeniu taryf opłat za 
wodę i odprowadzenie ścieków. Na poziomie prac komisji Rady Gminy oraz 
przebiegu procesu zatwierdzania taryfy na sesji Rady Gminy nie zgłaszano uwag co 
do zawartej w uzasadnieniu informacji o braku uwzględniania w kalkulacjach 
amortyzacji. Radni nie prosili także o dodatkowe informacje, wyliczenia czy też 
analizy dotyczące zawartych we wniosku kosztów amortyzacji i związanych z tym 
kalkulacji cen wody. Z uwagi na to, ze brak kosztów amortyzacji w kalkulacjach 
stawek wody był powszechnie znany i akceptowany, Wójt przy weryfikacji wniosków 
taryfowych nie musiała tego sygnalizować dyrektorowi ZGK. Ujęcie kwot amortyzacji 
w kalkulacjach stawek wody doprowadziłby do wzrostu taryfy za 1 m3 wody nawet o 
42 % (ze stawki 3,8 zł do kwoty 5,38 zł netto). Zobowiązanie dyrektora ZGK do 
ustalenia taryf za wodę z uwzględnieniem amortyzacji doprowadziłoby do 
niezatwierdzenia nowych stawek wody przez  Radę Gminy, gdyż już wzrost stawki 
jednostkowej ceny wody o 1,32 % rodził szerokie dyskusje i kontrowersje ze strony 
radnych Gminy. Praktyka nieuwzględniania kosztów amortyzacji w kalkulacjach cen 
wody była również stosowana podczas kadencji poprzednich włodarzy Gminy. 
Działania zmierzające do korekty sposobu ustalenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę będą podjęte na początku roku 2018 podczas  rozpatrywania 
wniosku o zatwierdzenie taryf na lata 2018/2019.” 

(dowód: akta kontroli str. 343-352) 

NIK zwraca uwagę, że ZGK przeprowadzał w okresie objętym kontrolą modernizację 
sieci wodociągowej, na którą wydatkowano odpowiednio: w 2014 r. – 110.000 zł; w 
2015 r. – 50.000 zł oraz w 2016 r. – 50.000 zł, a w 2017 r. zaplanował modernizacje 
na kwotę 50.000zł. 
Prace modernizacyjne sieci wodociągowej wykonywane były przez ZGK bez planu 
(ZGK nie sporządził wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych).  
Wójt (Urzad) przekazując środki finansowe z budżetu Gminy na przedsięwzięcia 
modernizacyjne sieci wodociągowej przez ZGK nie żądał opracowania i 
przedłożenia stosownego planu modernizacji urządzeń wodociągowych. 

Ustalona 
nieprawidłowość 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Opracowanie takiego planu umożliwiłoby przeprowadzenie modernizacji sieci w 
sposób planowy i uporządkowany.  

              (dowód: akta kontroli str. 17-29, 173) 

W powyższej sprawie Pani Wójt wyjaśniła: „Wieloletni Plan Finansowy Gminy w 
latach 2014-2017 nie przewidywał budowy urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych. (…) Zgodnie z art. 21 ust. 7 ustawy (…) o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (…) obowiązek opracowania planu nie 
dotyczy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które nie planują budowy 
urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych. Pojęcie „budowy” definiuje 
art. 3 pkt. 6) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 
290), zgodnie z którym przez „budowę” należy rozumieć wykonywanie obiektu 
budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 
obiektu budowlanego. W art. 3 pkt. 7 tej ustawy zdefiniowano: „roboty budowlane - 
należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego”. W pkt. 8 art. 3 określony 
został „remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 
wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym”. Natomiast pkt. 7a art. 
3 zdefiniował pojęcie „przebudowy - należy przez to rozumieć wykonywanie robót 
budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub 
technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych 
parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość 
bądź liczba kondygnacji. 

(…) Pojęcie „modernizacja” mieści się w zakresie pojęciowym „remontu”, 
„przebudowy” albo „rozbudowy”. Gmina dokonywała modernizacji, a nie budowy 
sieci wodociągowych, zatem nie miała obowiązku opracowania planu rozwoju i 
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.” 

(dowód: akta kontroli str. 17-29, 343-352) 

Zdaniem NIK przeprowadzanie modernizacji sieci wodociągowej w Gminie powinno 
odbywać się w sposób planowy i uporządkowany oraz w powiązaniu z wieloletnimi 
źródłami finansowania. 

 

W ocenie NIK Wójt nie wykorzystywał w pełni posiadanych narzędzi regulacyjnych, w 
postaci m.in. prawa do weryfikacji wniosków taryfowych oraz zatwierdzania taryf.  
 
3. Nadzór Wójta nad zbiorowym zaopatrzeniem w wodę. 

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

Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie Gminy nie była możliwa do ustalenia 
z powodu braku inwentaryzacji sieci przez ZGK. Została szacunkowo określona na 
podstawie danych znajdujących się w Zakładzie. Na 58,9 km całkowitej długości 
sieci: 8,4 km stanowiły rury z żeliwa szarego (wiek ok. 41-50 lat), 28 km stanowiły 
rury z PE (22 km - wiek do 20 lat, 6 km - wiek ok. 21-30 lat), 10,5 km stanowiły rury 
z PCV (wiek ok. 31-40 lat) oraz 12 km stanowiły rury z AC (wiek ok. 41-50 lat).  
Urząd nie posiadał ww. danych. Zostały uzyskane przez Urząd z ZGK na potrzeby 
kontroli. 

          (dowód: akta kontroli str. 161-172, 174)  

ZGK nie wykonywał w latach 2015-2017 kontroli sieci:  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu  
 faktycznego  
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a) okresowej, rocznej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane11,  
b) okresowej, przeprowadzanej przynajmniej raz na pięć lat, o której mowa w art. 62 
ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, 
c) kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, która powinna być 
wykonywana każdorazowo w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 
61 pkt 2 ww. ustawy (np. wyładowania atmosferyczne, osuwiska, intensywne opady, 
silne wiatry, zjawiska lodowe na rzekach), w wyniku których może nastąpić 
uszkodzenie obiektu.  
Urząd nie posiadał ww. informacji. Zostały zasięgnięte przez Urząd z ZGK na 
potrzeby kontroli. 

          (dowód: akta kontroli str. 161-172)  

ZGK nie prowadził monitoringu sieci wodociągowej w badanym okresie, tj. pomiarów 
natężenia przepływu wody, wysokości ciśnienia wody w przewodach i wycieków 
wody. Nie prowadzono również monitoringu automatycznego. Odnotowywano 
jedynie wielkość poboru wody z ujęć oraz ilość wody przekazywanej do sieci przy 
pomocy liczników zamontowanych na ujęciach wody. 

Urząd nie posiadał ww. informacji. Zostały zasięgnięte przez Urząd z ZGK na 
potrzeby kontroli. 

          (dowód: akta kontroli str. 161-172, 178-179)  

ZGK nie przekazywał Wójtowi (Urzędowi) danych dotyczących strat w sieci 
wodociągowej. Zostały zasięgnięte przez Urząd z ZGK na potrzeby kontroli.  

Straty wody w latach 2014-2016 rosły i przedstawiały się odpowiednio na poziomie: 
23,72 tys. m3 (10,6% wody pobranej z ujęć), 39,59 tys. m3 (18,5%), 59,54 tys. m3 

(25,5%).  

Urząd nie miał wiedzy na temat przyczyn strat wody i tego, czy przeprowadzano w 
ZGK ekonomiczny rachunek oszczędzania wody. 

          (dowód: akta kontroli str. 16, 161-172)  

Działania Wójta celem wsparcia ZGK w przedsięwzięciach na rzecz ograniczenia 
strat wody polegały między innymi na udzieleniu jednostce dotacji celowej z 
przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej na terenie Gminy, czego 
efektem była poprawa jej stanu technicznego. Wysokość dotacji wyniosła w 2014 r. 
110 tys. zł, a w latach 2015-2017 - po 50 tys. zł. Zmodernizowano sieć 
wodociągową na odcinku Widuchowa-Marwice o łącznej długości 1.088 m oraz na 
ul. Krakowskiej, Mostowej i Bulwary Rybackie w Widuchowej (brak danych odnośnie 
długości zmodernizowanej sieci). 

          (dowód: akta kontroli str. 161-172, 175, 180)  

Wójt nie był informowany w kontrolowanym okresie przez ZGK o przypadkach awarii 
sieci wodociągowej. W Urzędzie brak było dokumentów dotyczących zgłaszania 
Wójtowi awarii sieci wodociągowej. Dane dotyczące liczby i charakteru awarii 
uzyskano na podstawie dokumentacji znajdującej się w zasobie ZGK.  

W 2015 r. odnotowano 35 awarii (32 dotyczyły przewodów rozdzielczych, 3 - 
przyłączy wodociągowych), w 2016 r. - 40 awarii (34 dotyczyły przewodów 
rozdzielczych, 6 - przyłączy wodociągowych), a w I kw. 2017 r. – 3 awarie dotyczyły 
przewodów rozdzielczych. 

                                                      
11  Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.; dalej: Prawo Budowlane. 
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Przyczyną awarii sieci wodociągowej był jej zły stan techniczny oraz uszkodzenia 
mechaniczne. Skutkiem tych awarii były przerwy w dostawie wody wynoszące od 4 
do 104 godzin oraz ww. straty wody. 

         (dowód: akta kontroli str. 16, 161-172, 176, 181-182)  

W badanym okresie Wójt nie był informowany przez ZGK o zaplanowanych i 
podjętych działaniach naprawczych w wyniku wystąpienia awarii, o których mowa w  
§ 5 pkt 1 lit. a) oraz pkt 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada  
2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi12. Dyrektor 
ZGK nie zgłaszał potrzeby udzielenia przez Wójta dodatkowego wsparcia w takich 
sytuacjach. W związku z czym Wójt (Urząd) nie udzielał dodatkowego wsparcia ZGK 
w powyższym zakresie.  

          (dowód: akta kontroli str. 161-172)  

W powyższej sprawie Pani Wójt wyjaśniła m.in.: „Gdyby takie zapotrzebowanie było 
zgłaszane, z pewnością Wójt podjęłaby działania zmierzające do udzielenia 
wsparcia jednostce organizacyjnej.” 

          (dowód: akta kontroli str. 161-172)  

Wójt nie był informowany przez ZGK w okresie objętym kontrolą o przypadkach 
długotrwałej przerwy w dostawie wody (trwającej ponad dobę) spowodowanej 
awarią sieci wodociągowej, jakie wystąpiły na terenie Gminy. Urząd nie był w 
posiadaniu informacji o tym, ilu i jakich odbiorców zostało pozbawionych wody 
wodociągowej z powodu awarii oraz w jaki sposób zapewniono zaopatrzenie ich w 
wodę bezpieczną dla zdrowia podczas trwania awarii.  

          (dowód: akta kontroli str. 161-172) 

W powyższej sprawie Pani Wójt wyjaśniła m.in.: „(…) do zakresu zadań ZGK należy 
w szczególności dostarczanie wody o należytej jakości z sieci wodociągowej do 
odbiorców. Jednostka ta zobowiązana jest również do podjęcia natychmiastowych 
działań zmierzających do usunięcia awarii i do dostarczenia mieszkańcom przez 
cały okres usuwania awarii zdatnej do spożycia wody. Wójt nigdy nie była 
informowana przez dyrektora ZGK o wystąpieniu jakiejkolwiek awarii.” 

          (dowód: akta kontroli str. 161-172)  

Wójt nie był informowany w okresie objętym kontrolą o przypadkach innych niż 
awaria powodów braku wody w sieci lub niedostatecznego ciśnienia wody w sieci. 
Urząd nie był w posiadaniu informacji o tym, czy i kiedy wystąpiły, czym zostały 
spowodowane oraz jakie skutki wywołały.  

          (dowód: akta kontroli str. 161-172) 

W powyższej sprawie Pani Wójt wyjaśniła m.in.: „Wójt nie jest w posiadaniu 
dokumentów i sprawozdań potwierdzających zaistnienie powyższej sytuacji. Decyzje 
w zakresie działania ZGK podejmował wyłącznie dyrektor bez uprzedniej konsultacji 
przeprowadzonej z Wójt.” 

          (dowód: akta kontroli str. 161-172)  

Działania Wójta celem wsparcia ZGK w przedsięwzięciach na rzecz ograniczenia 
strat wody polegały na występowaniu corocznie do Rady Gminy o udzielenie 
Zakładowi dotacji celowej w określonej powyżej wysokości z przeznaczeniem na 
modernizację sieci wodociągowej na terenie Gminy. 

          (dowód: akta kontroli str. 161-172)  

W sprawie współpracy Wójta z dyrektorem ZGK, Pani Wójt wyjaśniła m.in.: „Wójt ze 
względu na spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości występujących w ZGK zleciła 
kontrolę wybranych obszarów działania ZGK. Przedmiotowa kontrola odbyła się w 

                                                      
12  Dz. U. z 2015 r. poz. 1989; dalej: rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. 
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dniach 20-24 kwietnia 2017 r. W wyniku tej kontroli w ZGK potwierdzono 
występowanie szeregu nieprawidłowości, które były podstawą do wypowiedzenia 
dnia 9 maja 2017 r. umowy o pracę dyrektorowi ZGK.  Wobec stwierdzonych 
nieprawidłowości Wójt zaplanowała kolejne kontrole pozostałych obszarów działania 
ZGK. Kolejnymi zaplanowanymi krokami, mającymi na celu zapewnienie właściwego 
działania tej jednostki będzie powołanie nowego dyrektora ZGK i zlecenie 
kompleksowego audytu celem zdiagnozowania wszystkich występujących 
nieprawidłowości i wprowadzenia zmian systemowych pozwalających na ich 
usunięcie.” 

          (dowód: akta kontroli str. 161-172)  

3.2. Nadzór nad zapewnieniem wymaganej jakości wody. 

W latach objętych kontrolą ZGK pobierał wodę do badań jakości w 7 punktach 
poboru w 7 ujęciach, z których czerpano wodę oraz w 7 punktach poboru wody 
podawanej do sieci po uzdatnieniu (przed wodomierzem głównym lub przed 
przyłączem wodociągowym). Częstotliwość poboru prób wody do badania z ujęć 
wynosiła 1 raz/rok, a z sieci po uzdatnieniu 25 razy/rok. Obowiązek prowadzenia 
regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody przez Zakład wynikał z zapisów § 5 
ust. 1 pkt 3 regulaminu  dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze 
Gminy, przyjętym uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/264/2005 z 25 listopada 2005 r. 

Pracownicy Urzędu nie posiadali ww. informacji. Zostały zasięgnięte przez Urząd z 
ZGK na potrzeby kontroli. 

                 (dowód: akta kontroli str. 177, 183-196, 197-198) 

Do ostatniego dnia kontroli ZGK nie przeprowadzał wstępnego monitoringu 
substancji promieniotwórczych w wodzie.  
Urząd nie posiadał ww. informacji. Zostały zasięgnięte przez Urząd z ZGK na 
potrzeby kontroli. 

                 (dowód: akta kontroli str. 183-196) 

W powyższej sprawie Pani Wójt wyjaśniła m.in.: „Zgodnie z § 28 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z  13 listopada 2015 r. (…) monitoring substancji 
promieniotwórczych należy wykonać nie później niż w terminie do 28 listopada 
2017r.” 

          (dowód: akta kontroli str. 161-172) 

Zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji ZGK dotyczącymi wystąpienia 
okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody wodociągowej, w tym 
szczególnie jej pogorszenie (wymiana przewodu wodociągowego, awaria systemu 
uzdatniania wody, powódź): 

 w 2015 r. wystąpiło 35 zdarzeń związanych z awarią oraz wymianą odcinków 
sieci wodociągowej, 

 w 2016 r. wystąpiło 40 zdarzeń związanych z awarią oraz wymianą odcinków 
sieci wodociągowej, 

 w I kwartale 2017 r.  wystąpiły 3 takie zdarzenia.   

W Urzędzie brak było dokumentów dotyczących zgłaszania Wójtowi przez dyrektora 
ZGK awarii sieci wodociągowej oraz informowania o zaplanowanych w takich 
przypadkach i podjętych działaniach naprawczych oraz o harmonogramie ich 
realizacji. 

                 (dowód: akta kontroli str. 183-196) 

Na podstawie danych pozyskanych z ZGK ustalono, że: 
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 w 2015 r. wykonane badania wskazały, iż w 5 przypadkach nastąpiły 
przekroczenia badanych wskaźników jakości wody (mętności, zapachu i bakterii 
z grupy coli),  

 w 2016 r. - w 10 przypadkach nastąpiły przekroczenia badanych wskaźników (w 
zakresie mętności, zapachu i bakterii z grupy coli), 

 w I kw. 2017 r. - w 4 przypadkach nastąpiło przekroczenie parametrów (w 
zakresie mętności i bakterii z grupy coli). 

We wszystkich przypadkach badania były powtarzane i potwierdzały zdatność wody 
do spożycia. 

W Urzędzie nie posiadano dokumentów potwierdzających przekazanie Wójtowi 
przez ZGK informacji o występowaniu przekroczeń wskaźników jakościowych wody 
oraz o działaniach naprawczych planowanych i podjętych w takich przypadkach oraz 
harmonogramie ich realizacji. 

                 (dowód: akta kontroli str. 183-196) 

Do Urzędu wpłynęły od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego13 
następujące oceny jakości wody wodociągowej:  

 w 2015 r. przekazano 11 ocen, w 2016 r. przekazano 17 ocen,  

 w I kwartale 2017 r. przekazano jedną ocenę. 

Wszystkie oceny wykazywały przydatność wody do spożycia. 
                 (dowód: akta kontroli str. 183-196, 198) 

W I kwartale 2017 r. PPIS skierował do Urzędu dwa pisma stwierdzające 
przekroczenia w zakresie niektórych wskaźników tj. w zakresie ilości bakterii coli 
oraz zawartości związków ołowiu. Przekroczenie powyższych wskaźników 
stwierdzono w Rynicy 15 oraz w Widuchowej przy ul. Zielona 12. W zaleceniach 
wskazano ustalenie przyczyny i podjęcie działań mających na celu doprowadzenie 
wody do zgodności z przepisami. Do realizacji zaleceń przystąpiono niezwłocznie:  

 Rynica 15 – przekroczenia stwierdzono dnia 16 lutego 2017 r. – płukanie  
i chlorowanie rozpoczęto dnia 16 lutego 2017 r. Ponowne badania wykonane 17 
marca 2017 r. potwierdziły przywrócenie zdatności wody do celów 
spożywczych; 

 Widuchowa, ul. Zielona 12 -  przekroczenia stwierdzono dnia 29.03.2017 r. 
Ponowne badanie wykonane dnia 03 kwietnia 2017 r. nie wykazało 
przekroczenia badanego wskaźnika. 

Jak poinformowała Wójt, działania te zostały wykonane niezwłocznie. 
Korespondencja dot. przydatności wody do spożycia prowadzona była pomiędzy 
PPIS i ZGK. W ww. przypadkach PPIS nie wydał oceny o warunkowej przydatności 
wody oraz braku przydatności wody do spożycia. 

                 (dowód: akta kontroli str. 183-196) 

PPIS w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez organy PIS nie 
przekazywał Wójtowi pełnych informacji o jakości wody na terenie Powiatu. 
Przekazywane Wójtowi dane dotyczyły jedynie obszaru Gminy.  

                 (dowód: akta kontroli str. 183-196) 

Łącznie w kontrolowanym okresie do Urzędu wpłynęło z PPIS 29 ocen jakości wody, 
z których każda wykazywała przydatność wody do spożycia (w kontrolowanym 

                                                      
13  Dalej: PPIS 
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okresie nie wydawano ocen o warunkowej przydatności wody oraz braku 
przydatności wody do spożycia).  

                 (dowód: akta kontroli str. 183-196, 198) 

W latach 2015-2017 (I kw.) Wójt nie przekazywał konsumentom informacji o jakości 
wody wodociągowej w Gminie, czym naruszył przepis § 23 ust. 1 pkt 2 oraz § 24 
ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r., pomimo wystąpienia w 
kontrolowanym okresie 19 przypadków przekroczeń wskaźników jakości wody oraz 
pojawienia się w związku z tym zagrożenia dla zdrowia mieszkańców Gminy 
korzystających z wody o nieodpowiedniej jakości. 

                 (dowód: akta kontroli str. 183-196) 

W sprawie działań podejmowanych przez Wójta w celu poprawy jakości wody (np. 
ograniczenia zanieczyszczeń wprowadzanych do wód), kosztów i uzyskanych 
efektów, Pani Wójt wyjaśniła: „Woda w ujęciach wody na terenie Gminy pochodzi z 
ujęć podziemnych. Wokół ujęć wyznaczone są strefy ochrony bezpośredniej, 
ogrodzone i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. W ramach 
zabezpieczenia jakości wody pobieranej z tych ujęć pozyskano środki zewnętrzne 
na wykonanie 38 przydomowych oczyszczalni ścieków celem poprawy jakości 
gospodarki ściekowej. Środki na ten cel zostały pozyskane z PROW. Dodatkowo 
rozpoczęto prace projektowe związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Widuchowa, co pozwoli na poprawę procesu oczyszczania ścieków i 
zwiększy wydajność tej oczyszczalni. Szacowany koszt realizacji tej inwestycji to ok. 
5 mln zł. Do końca lipca br. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie tej 
inwestycji w ramach działania 3.6 ze środków RPO. Ponadto działania Wójta w celu 
poprawy jakości ujmowanej wody polegały na udzieleniu ZGK dotacji celowej z 
przeznaczeniem na modernizacje sieci wodociągowej na terenie Gminy, czego 
efektem była poprawa jej stanu technicznego. Wysokość dotacji w 2014 r. wyniosła 
110 tys. zł, a w kolejnych latach po 50 tys. zł.” 

Pani Wójt wyjaśniła ponadto, że: „Głównym problemem w realizacji zadania 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest ograniczenie środków budżetowych, jakimi 
Gmina może dysponować na ten cel. W ramach posiadanych środków corocznie 
dokonywana była modernizacja odcinków sieci wodociągowych. Potrzeby 
inwestycyjne w tym zakresie są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zasobów 
finansowych jakimi dysponuje Gmina.” 

 
                 (dowód: akta kontroli str. 175, 180, 183-196) 

W kontrolowanym okresie Wójt nie podejmował działań w celu poprawy 
efektywności procesu uzdatniania wody lub zwiększenia wydajności stacji 
uzdatniania. 

W powyższej sprawie Pani Wójt wyjaśniła: „Urząd czy też Wójt nigdy nie był 
informowany przez dyrektora ZGK o konieczności podjęcia działań zmierzających 
do poprawy efektywności procesu uzdatniania wody lub zwiększenia wydajności 
stacji uzdatniania. W związku z powyższym nie było potrzeby, aby dokonywać 
jakichkolwiek w tym zakresie działań.” 

                 (dowód: akta kontroli str. 183-196) 

W kontrolowanym okresie Wójt nie podejmował działań adresowanych do odbiorców 
wody wodociągowej (w szczególności do właścicieli lokali w budynkach 
wielolokalowych, zarządców i właścicieli nieruchomości), mających na celu 
utrzymanie dobrej jakości wody wodociągowej na wypływie z zaworu czerpalnego 
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u odbiorcy poprzez dbałość o stan techniczny i właściwą eksploatację wewnętrznych 
instalacji wodociągowych. 

W powyższej sprawie Pani Wójt wyjaśniła m.in.: „ZGK dokonuje bieżących napraw i 
konserwacji urządzeń stacji uzdatniania wody, płukania sieci itp. działań, mających 
na celu zabezpieczenie odpowiedniej jakości wody w punktach czerpalnych. (…) 
Ponieważ umowy zawierane przez ZGK z użytkownikami sieci wodociągowej nie 
stanowią inaczej, za właściwy stan wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej 
odpowiada jej użytkownik, w tym przypadku odbiorca usług. Wójt nie jest zatem 
zobowiązana do podejmowania działań w tym zakresie (…)” 

                 (dowód: akta kontroli str. 183-196) 

Wójt podjął działania w celu ochrony infrastruktury wodociągowej (ujęć wody, 
wodociągowych zbiorników wody i przewodów wodociągowych) przed sytuacjami 
kryzysowymi, np. skażeniem wody związanym z atakiem terrorystycznym. Gmina 
Widuchowa posiada gminny plan zarządzania kryzysowego opracowany w 2011 r. 
Plan ten podlegał aktualizacji raz na dwa lata, tj. 21 marca 2012 r., 27 lutego 2015 r. 
i 15 lutego 2016 r. Plan obejmował również kwestie naruszenia bezpieczeństwa 
m.in. systemu zaopatrzenia w wodę. Charakteryzował zagrożenia i ich ewentualne 
skutki. W siatce bezpieczeństwa wskazano osoby odpowiedzialne za podjęcie 
działań w przypadku wystąpienia zagrożeń dot. systemu zaopatrzenia w wodę oraz 
określono obowiązki i zadania poszczególnych uczestników zarządzania 
kryzysowego.  

W Urzędzie utworzono samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego 
(wcześniej pn. ds. obrony cywilnej). Zostało ono powołane uchwałą Rady Gminy Nr 
XVI/160/1997 z  dnia 20 sierpnia 1997 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 
Gminy. 

                 (dowód: akta kontroli str. 183-196) 

3.3. Pozostałe zagadnienia. 
W sprawie efektów współpracy Gminy z innymi urzędami i organami (np. wojewoda, 
wojewódzka inspekcja ochrony środowiska, wojewódzki fundusz ochrony 
środowiska) w zakresie zapewnienia nieprzerwanych dostaw wody o odpowiedniej 
jakości dla mieszkańców, Pani Wójt stwierdziła: „Brak jest dokumentów 
potwierdzających podejmowanie przez Gminę współpracy w zakresie gospodarki 
wodnej z ww. urzędami i organami.” 

                 (dowód: akta kontroli str. 17-29) 

W badanym okresie nie wpłynęły do Urzędu skargi na złą jakość wody 
wodociągowej. W 2015 r. wpłynęła jedna skarga na działanie ZGK polegająca na 
nieterminowym wywozie nieczystości ze zbiornika bezodpływowego. Skarga została 
uznana przez Radę Gminy za bezzasadną. 

                 (dowód: akta kontroli str. 17-29, 183-196, 215-219)   
Komisja Rewizyjna Rady Gminy w latach 2015-2017 przeprowadziła dwie kontrole 
działalności ZGK w zakresie zaopatrzenia w wodę.  
W dniu 29 maja 2015 r. odbyła się kontrola dotycząca analizy wykonywania zadań 
należących do ZGK w kontekście jego planu finansowego. Komisja sformułowała 
wnioski, które zostały przedstawione Dyrektorowi ZGK. Najważniejsze kwestie 
dotyczyły konieczności podjęcia przez Zakład działań zmierzających do 
modernizacji sprzętu do wykonywania usług własnych jak i zleconych. Ponadto 
Komisja zwróciła uwagę na potrzebę modernizacji przestarzałej sieci wodociągowej. 
W dniu 14 października 2016 r. odbyła się kontrola gospodarki wodno-ściekowej za 
lata 2013-2015, w wyniku której Komisja sformułowała wnioski i przedstawiła je  
Dyrektorowi ZGK. W zakresie wodociągów najważniejsze wnioski dotyczyły 
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konieczności podjęcia przez Zakład modernizacji SUW Krzywin i zakupu pomp wody 
w miejscowości Widuchowa. 
W wyniku ww. kontroli Wójt zleciła kontrolę wybranych obszarów działania ZGK 
(m.in. realizacji zadań własnych Gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę i 
utrzymania wodociągów). Kontrola odbyła się w dniach 20-24 kwietnia 2017 r. W jej 
wyniku w ZGK potwierdzono występowanie szeregu nieprawidłowości (m.in. 
nieaktualne pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód popłucznych z SUW 
Czarnówko, bardzo zły stan techniczny SUW zagrażający bezpieczeństwu 
użytkowników, brak ogrodzenia wokół ww. SUW zabezpieczający przed dostępem 
osób postronnych), które były podstawą do wypowiedzenia dnia 9 maja 2017 r. 
umowy o pracę Dyrektorowi ZGK.   

                 (dowód: akta kontroli str. 17-29, 161-172, 220-242, 243-246, 247-253) 

W kontrolowanym okresie Wójt nie wydała zezwoleń na prowadzenie działalności w 
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków. 
Jedynym podmiotem wykonującym zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i odprowadzanie ścieków była jednostka organizacyjna Gminy - ZGK. Zakład 
nie musiał uzyskać zezwoleń w ww. zakresie. 

                 (dowód: akta kontroli str. 17-29) 

    

W działalności Urzędu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

ZGK zlecał w okresie objętym kontrolą badania jakości wody w sieci wodociągowej: 
w 2015 r. – badania wykazały 5 przypadków przekroczenia badanych wskaźników 
jakości wody w zakresie mętności, zapachu i bakterii z grupy coli; w 2016 r. – 
badania wykazały 10 przypadków przekroczenia badanych wskaźników jakości 
wody w zakresie mętności, zapachu i bakterii z grupy coli, a w I kw. 2017 r. – 
badania wykazały 4 przypadki przekroczenia badanych wskaźników jakości wody w 
zakresie mętności, zapachu i bakterii z grupy coli. W kontrolowanym okresie Urząd 
nie podawał do publicznej wiadomości informacji o jakości wody, o których mowa w 
niżej cytowanych przepisach, oraz o zagrożeniach wynikających z przekroczenia 
badanych wskaźników.  

(dowód: akta kontroli str. 183-196) 
 

Stosownie do art. 12 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do 
informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.    
W § 23 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. 
zapisano, że konsumenci uzyskują informacje o jakości wody m.in. z komunikatów 
umieszczanych na stronie internetowej urzędu gminy. W ust. 2 tego artykułu 
zapisano, że informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać: 
1)   dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz 
związanych z nimi zagrożeniach zdrowotnych; 
2)   dane o pogorszeniu jakości wody pod względem organoleptycznym; 
3)   informacje o możliwości poprawy jakości wody przy użyciu środków dostępnych 
dla konsumentów; 
4)   informacje o planowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 
przedsięwzięciach naprawczych i harmonogramach ich realizacji; 
5)   informacje o udzielonych zgodach na odstępstwo od dopuszczalnych 
parametrów; 
6)   zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. 

Ustalone 
 nieprawidłowości 
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W § 24 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. zapisano, 
że wójt (burmistrz, prezydent miasta) w porozumieniu z właściwym państwowym 
powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym w ramach 
informowania mieszkańców o jakości wody przedstawia informację uwzględniającą: 
1)   obszar gminy, na który dostarczana jest woda podlegająca badaniom, wraz z 
uwzględnieniem informacji, o których mowa w § 23 ust. 2; 
2)   obszar gminy, na którym woda nie została objęta obowiązkiem wykonywania 
badań, wraz ze wskazaniem powodów; 
3)   zagrożenia wynikające z braku wykonywania badań jakości wody; 
4)   wskazanie czynności, które mogą zostać podjęte w celu ochrony zdrowia przed 
niepożądanymi skutkami wynikającymi z jakichkolwiek zanieczyszczeń wody. 
W § 24 ust 2 stwierdza się, że w przypadku pojawienia się potencjalnego zagrożenia 
dla zdrowia konsumentów wynikającego z nieodpowiedniej jakości wody, właściwy 
wójt (burmistrz, prezydent miasta) zapewnia niezwłoczne przekazanie 
konsumentom odpowiednich zaleceń wraz ze wskazaniem sposobu zaopatrzenia 
ich w wodę bezpieczną dla zdrowia, o której mowa w § 3. 
W sprawie nieinformowania mieszkańców o jakości wody w sieci wodociągowej na 
terenie Gminy i nieegzekwowania od Zakładu realizacji obowiązków informacyjnych, 
Pani Wójt wyjaśniła: „Zgodnie z § 5 ust. 1  regulaminu   dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na obszarze Gminy, przyjętym uchwałą Rady Gminy Nr 
XXIX/264/2005 z dnia 25 listopada 2005 r., za gospodarkę wodno-ściekową na 
obszarze Gminy odpowiada ZGK, a zatem  obowiązek taki ciążył  na ZGK i jej 
dyrektorze. Nie znamy przyczyn, dla których nie wykonywał on należycie swoich 
obowiązków w tym zakresie. Nienależyte wykonywanie obowiązków przez dyrektora 
ZGK stało się przyczyną wypowiedzenia jego umowy o pracę. Wójt dokłada 
wszelkich starań by poprawić taki stan rzeczy i prowadzi procedurę naboru nowego 
dyrektora ZGK, którego zadaniem będzie doprowadzenie funkcjonowania Zakładu 
do zgodności z obowiązującymi przepisami.” 

(dowód: akta kontroli str. 343-352) 

W Urzędzie brak było dokumentacji potwierdzającej fakt przekazywania Wójtowi 
przez Zakład informacji dotyczących m.in: 

 materiałów z jakich zbudowana jest sieć wodociągowa w gminie i jaki jest wiek 
przewodów, 

 wyników kontroli okresowych i rocznych wynikających z  art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy Prawo budowlane, 

 danych wynikających z monitoringu sieci wodociągowej (pomiary natężenia 
przepływu wody, wysokości ciśnienia wody w przewodach i wycieków wody), 

 informowania Wójta o zaplanowanych i podjętych działaniach naprawczych 
w wyniku wystąpienia awarii, o których mowa w § 5 pkt 1 lit.c oraz pkt 7 rjws,  

 sposobu przeprowadzania badań jakości wody, 

 wyników wewnętrznej i zewnętrznej kontroli jakości wody w sieci i przekroczeń 
parametrów jakości wody, planowanych i podjętych  działaniach naprawczych. 

 
Pani Wójt wyjaśniła, że: „Z uwagi na specjalistyczną wiedzę i doświadczenie 
niezbędne do prowadzenia w Gminie gospodarki wodno-ściekowej powołano 
jednostkę gminną jaką jest ZGK,  której zadaniem było racjonalne i zgodne z 
przepisami realizowanie zadań własnych Gminy w tym zakresie. Stanowisko 
dyrektora Zakładu obejmowała osoba z wieloletnim stażem i specjalistyczną wiedzą, 
która powinna gwarantować należyte wykonywanie zadań w tym zakresie. Zatem 
Wójt po objęciu swojego stanowiska nie miała podstaw, by zakładać, iż  konieczne 
jest wprowadzenie zmian w zakresie zarządzania i prowadzenia gospodarki wodno-

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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ściekowej. Jednakże, gdy Wójt otrzymała informacje świadczące o 
nieprawidłowościach występujących w ZGK, dyscyplinowała jej dyrektora, próbując 
skłonić do wprowadzenia zmian, których efektem byłaby poprawa funkcjonowania 
Zakładu. Z uwagi na brak współpracy ze strony dyrektora ZGK,  dnia 20.04.2017 r. 
zleciła przeprowadzenie kontroli wybranych zagadnień dotyczących funkcjonowania 
Zakładu. Przy czym zaplanowała, iż będzie to pierwsza z szeregu kontroli mających 
na celu ustalenie przyczyn złego funkcjonowania tej jednostki. W następstwie 
negatywnego wyniku pierwszej kontroli wypowiedziała umowę o pracę dyrektorowi 
ZGK. Obecnie trwa procedura naboru na stanowisko dyrektora ZGK, którego 
zadaniem będzie głęboka restrukturyzacja Zakładu mająca na celu doprowadzenie 
jego działalności do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami. Zaplanowano 
wprowadzenie zamian organizacyjnych zarówno w ZGK, jak i w strukturze 
organizacyjnej Urzędu, które doprowadzą do zwiększenia współpracy pomiędzy 
Urzędem i ZGK, oraz zwiększą kontrolę Wójta nad funkcjonowaniem tej jednostki.” 

(dowód: akta kontroli str. 343-352) 

Zdaniem NIK sprawowanie skutecznego nadzoru Wójta nad działalnością ZGK 
wymaga gromadzenia w Urzędzie informacji o bieżącej działalności Zakładu i 
przeprowadzanie częstszych kontroli w tym zakresie. 

Wójt nie sprawował dostatecznego nadzoru nad wykonywaniem przez Zakład zadań 
w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy ciągłych dostaw wody przydatnej do 
spożycia. Skuteczny nadzór utrudniał brak w Urzędzie informacji dotyczących 
rozwiązywania bieżących problemów w zakresie realizacji powyższych zadań. 
Potwierdzają to stwierdzone nieprawidłowości dotyczące w szczególności braku 
informowania mieszkańców Gminy o występujących przypadkach przekroczenia 
parametrów jakościowych wody. 

 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny 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. Zapewnienie uwzględnienia w taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
niezbędnych przychodów uwzględniających koszty eksploatacji i utrzymania sieci 
i urządzeń wodociągowych, w tym amortyzację lub odpisy umorzeniowe, w celu  
spowodowania urealnienia przychodów i kosztów ZGK tak, by modernizacje 
użytkowanej przez Zakład sieci wodociągowej mogły odbywać się z jego 
środków własnych. 

2. Wypełnianie obowiązków informowania konsumentów wody wodociągowej w 
Gminie o jakości wody. 

3. Wzmocnienie nadzoru Wójta nad funkcjonowaniem ZGK. 

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 ust. 1 i 2 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej 
przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 

                                                      
14 Dz.U. z 2017 r. poz. 524. Dalej: ustawa o NIK. 
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pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do 
dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków 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. 

 

Szczecin, dnia     25   sierpnia  2017 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 

Kontroler 
Dyrektor 

 Leszek Smykowski  
specjalista kontroli państwowej  

……………………………………………… 

 

........................................................ 
Podpis Podpis 
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