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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli I/17/004 - Zapewnienie przez gminy bezpieczeństwa w miejscach wykorzystywanych 
do kąpieli w województwie lubuskim1. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze. 

Kontrolerzy 1. Marzena Mielcarek, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LZG/88/2017 z dnia 07.07.2017 r. 

2. Zdzisław Szafrański, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LZG/87/2017 z dnia 07.07.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Kożuchowie (dalej: Urząd lub Gmina). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Paweł Jagasek, Burmistrz Kożuchowa, od 5 grudnia 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 5-10) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Gmina od sierpnia 2016 r. zapewniła bezpieczeństwo w miejscu wykorzystywanym 
do kąpieli (dalej MWDK). Każdorazowo państwowy powiatowy inspektor sanitarny, 
oceniając jakość wody, stwierdzał jej przydatność do kąpieli. Miejsce 
wykorzystywane do kąpieli zostało prawidłowo oznakowane, zapewniono wymagane 
wyposażenie oraz kontrolę MWDK przez dwóch ratowników posiadających 
przeszkolenie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dokonywano 
oczyszczania powierzchni dna przeznaczonego do pływania lub kąpieli. Stwierdzone 
nieprawidłowości nie miały istotnego wpływu na funkcjonowanie miejsca 
wykorzystywanego do kąpieli  
  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prawidłowość działań podejmowanych przy wyznaczaniu 
miejsca wykorzystywanego do kąpieli 

1.1. Na terenie Gminy funkcjonuje jedno miejsce wykorzystywane do kąpieli3 – 
obiekt wydzielony z akwenu wodnego „GLINIANKI”, zlokalizowane na terenie miasta 
Kożuchów. Właścicielem  wody i przyległego gruntu jest Gmina. 

(dowód: akta kontroli str. 70-74, 236) 
Zamiar wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli został zgłoszony 
do Starosty Nowosolskiego, stosownie do art. 123a ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 

                                                      
1 Okres objęty kontrolą: lata 2016 i 2017 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych) oraz okres wcześniejszy w zakresie 

zdarzeń i danych niezbędnych do dokonania ocen. 
2 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. 

3 Przez miejsce wykorzystywane do kąpieli  rozumie się  wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, 
niebędący kąpieliskiem i wykorzystywany do kąpieli, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo 
wodne. 

Ocena ogólna2 

Opis stanu 
faktycznego 
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18 lipca 2001 r. Prawo wodne4.  Starosta nie wniósł sprzeciwu do wyznaczenia  
i wykonania MWDK.  

(dowód: akta kontroli str. 74,80) 

1.2. W październiku 2016 r. MWDK zostało przez Gminę oddane w użyczenie 
gminnej jednostce organizacyjnej - Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji   
w Kożuchowie (dalej MOSiR)5. W ramach umowy użyczenia MOSiR został 
zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie 
MWDK, naprawy wyposażenia oraz dbania i chronienia przed uszkodzeniami  
i dewastacją.  

(dowód: akta kontroli str. 92-94) 

1.3. W 2016 r., stosownie do zapisów w Regulaminie miejsca wykorzystywanego do 
kąpieli na zbiorniku wodnym w Kożuchowie6, MWDK czynne było codziennie  
w godzinach od 10:00 do 18:00. Zgodnie z oświadczeniem Burmistrza sezon 
rozpoczęto 5 sierpnia, a nie jak zapisano w cyt. regulaminie 1 lipca. Przed 5 sierpnia 
miejsce nie podlegało kontroli przez ratowników wodnych, zamieszczono na jego 
terenie informację, że miejsce jest niestrzeżone, o braku ratownika, i że kąpiel 
podejmowana była na własną odpowiedzialność. Informacja o przesunięciu otwarcia 
MWDK została zamieszczona jako post na portalu społecznościowym Facebook 
przez użytkownika Kąpielisko – Kożuchów.  

(dowód: akta kontroli str. 96, 290, 178, 289, 303) 
W 2017 r. (do czasu zakończenia czynności kontrolnych w jednostce) MWDK 
czynne było pięć dni w tygodniu. O powyższym MOSiR poinformował potencjalnych 
użytkowników MWDK poprzez informację zamieszczoną na portalu 
społecznościowym Facebook. Dni i godziny funkcjonowania MWDK w 2017 r. 
różniły się od podanych w regulaminie miejsca wykorzystywanego do kąpieli. 

(dowód: akta kontroli str. 96, 98) 

1.4. Zgodnie z informacją otrzymaną z Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Nowej Soli, w 2016 r. Gmina poinformowała7 Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli o funkcjonowaniu MWDK.  

(dowód: akta kontroli str. 258-260) 
Zgodnie z oświadczeniem Burmistrza, sezon rozpoczął się 5 sierpnia 2016 r., 
natomiast Zastępca Kierownika Wydziału Funduszy i Inwestycji, który był 
odpowiedzialny za organizację miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz 
formalności związane z jego funkcjonowaniem w 2016 r., wyjaśnił, że nie posiadał 
żadnych informacji odnośnie faktu zmiany terminu (z 1 lipca) funkcjonowania 
miejsca wykorzystywanego do kąpieli.  

(dowód: akta kontroli str. 178,181,290) 

1.5. W regulaminie miejsca wykorzystywanego do kąpieli zapisano, m.in. że: 
- MWDK czynne jest w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia, w sytuacji, gdy MWDK 

rozpoczęło swoje funkcjonowanie 5 sierpnia 2016 r., 
- MWDK czynne jest codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00, w sytuacji gdy 

w 2017 r. (do czasu zakończenia czynności kontrolnych w jednostce) MWDK 
czynne było pięć dni w tygodniu w godzinach odpowiednio w środę i czwartek od 
8:00 do 15:00, w piątek, sobotę i niedzielę od 10:00 do 18:00.  

(dowód: akta kontroli str. 95-96, 98, 178)  
 
 

                                                      
4 Dz. U. z 2017 r., poz. 1121. 
5 Umowa użyczenia z dnia 4 października 2016 r.  nr GK.6850.9.2016. 
6 Regulamin został ustalony uchwałą nr XXVIII/225/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie 

przyjęcia „Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym w Kożuchowie”. 
7 Drogą elektroniczną dnia 20 czerwca 2016 r. Gmina nie dokonała żadnych korekt podanego terminu. 
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Burmistrz wyjaśnił, m.in. że: 
- zmiana okresu funkcjonowania MWDK była związana z problemem  

z zatrudnieniem ratowników wodnych, którzy ukończyli pełne szkolenie WOPR  
z kursem pierwszej pomocy, 

-  dni i godziny funkcjonowania miejsca wykorzystywanego do kąpieli dostosowano 
do możliwości ratowników wodnych, aby utrzymać ratowników w pracy, gmina 
musiała dostosować się do ich prośby odnośnie godzin pracy, 

- w związku z faktem, iż Rada Miejska nie zbiera się w lipcu, a najbliższa sesja 
odbędzie się pod koniec sierpnia, nie ma możliwości zmiany godzin 
funkcjonowania miejsca wykorzystywanego do kąpieli w regulaminie, 

- przed sesją Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca nie otrzymał od pracowników 
informacji o konieczności zmiany regulaminu miejsca wykorzystywanego do 
kąpieli. 

(dowód: akta kontroli str. 163, 178-179, 291)  

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia skutecznej 
komunikacji w Urzędzie oraz konieczność aktualizowania informacji zawartych  
w regulaminie miejsca wykorzystywanego do kąpieli. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 

Przed rozpoczęciem funkcjonowania MWDK do Starosty Nowosolskiego został 
zgłoszony zamiar jego wyznaczenia. Zmiany dotyczące terminu rozpoczęcia 
funkcjonowania MWDK w 2016 r. oraz dni i godzin funkcjonowania MWDK w 2017 r. 
nie zostały ujęte w regulaminie MWDK. Pomimo braku uregulowania w regulaminie 
wspomnianych zmian, potencjalni użytkownicy MWDK zostali o powyższym fakcie 
poinformowani poprzez informacje zamieszczone w sieci Internet.  

2. Prawidłowość badań jakości wody w miejscu wykorzystywanym 
do kąpieli oraz rzetelność i terminowość realizacji obowiązków 
sprawozdawczych 

2.1. Burmistrz zlecił wykonanie wymaganych badań jakości wody w MWDK 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze. Pobranie próbek 
przeprowadzili pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowej 
Soli. W 2017 roku pobranie próbek miało miejsce 26 czerwca, badanie jakości wody 
zostało przeprowadzenie w terminie8 zgodnym z art. 34d ust. 1 ustawy Prawo 
wodne - to jest  w dniach 26 – 29 czerwca 2017 r. W 2016 r. pobranie próbek wody 
miało miejsce 20 czerwca oraz 1 sierpnia.  

(dowód: akta kontroli str. 100-103,106-107,110-113) 
Każdorazowo jakość wody odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu  
Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad 
jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli9. Burmistrz 
wyegzekwował od państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przekazanie 
informacji dotyczących oceny jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli. 
W każdym przypadku państwowy powiatowy inspektor sanitarny wydał ocenę  
o przydatności wody do kąpieli.  

(dowód: akta kontroli str. 102-115) 

                                                      
8 Organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli wykonuje badanie jakości wody nie wcześniej niż 14 dni przed dniem 

rozpoczęcia jego funkcjonowania oraz przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania, a także każdorazowo w przypadku 
wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i mogących stanowić zagrożenie 
zdrowotne dla kąpiących się tam osób. 

9 Dz.U. z 2016 r., poz. 1602.  

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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2.2. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły sytuacje, w których po wzrokowym 
stwierdzeniu zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody  
i mogących stanowić zagrożenie zdrowotne dla kąpiących się tam osób Burmistrz 
zadecydował o wykonaniu badania jakości wody.  

(dowód: akta kontroli str. 162) 
Wzrokowa ocena zanieczyszczeń dokonywana jest każdego dnia przez ratowników 
WOPR. Ponadto Burmistrz przeprowadza nieudokumentowane kontrole wizualne, 
które mają na celu wizualne sprawdzenie jakości wody. 

(dowód: akta kontroli str. 162, 176) 
Powiatowy inspektor sanitarny nie prowadził w MWDK kontroli urzędowej, o której 
mowa w art. 34d ust. 6 oraz 163 ust. 2 ustawy Prawo wodne. 

(dowód: akta kontroli str. 176) 
W lipcu 2016 r. w MWDK została przeprowadzona przez Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowej Soli kontrola, która objęła swoim zakresem 
przedmiotowym stan sanitarno-techniczny. Ww. kontrola nie wykazała 
nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli str. 118-121) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

W 2016 r. badania jakości wody miały miejsce w dniach 20-22 czerwca10, a także 1-
3 sierpnia11. Nie przeprowadzono natomiast badania jakości wody w MWDK 
w trakcie jego funkcjonowania, co stanowiło naruszenie art. 34d ust. 1 ustawy Prawo 
wodne, stanowiącego m.in., że organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli 
wykonuje badanie jakości wody nie wcześniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia 
jego funkcjonowania oraz przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania. 

(dowód: akta kontroli str. 102-103, 106-107) 
Burmistrz wyjaśnił, że badania były zaplanowane w ten sposób, aby MWDK było 
otwarte od 1 lipca. W związku z tym, że zostało uruchomione 5 sierpnia, badanie  
z 1 sierpnia uznano za wyniki dopuszczające do uruchomienia MWDK. Zdaniem 
Burmistrza, nie zachodziły żadne przesłanki mogące zagrażać kąpiącym się 
mieszkańcom, żeby przeprowadzić kolejne badanie w ciągu miesiąca 
funkcjonowania MWDK. 

(dowód: akta kontroli str. 305) 
Gmina przeprowadziła badania jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli 
dwukrotnie w 2016 r. oraz przed rozpoczęciem sezonu w 2017 r. W 2016 r. nie 
przeprowadzono wymaganego badania jakości wody w trakcie funkcjonowania 
MWDK. Informacje dotyczące oceny jakości wody zostały wyegzekwowane. 
Każdorazowo woda była przydatna do kąpieli.  

3. Prawidłowość prowadzenia działań profilaktycznych  
i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa w miejscu 
wykorzystywanym do kąpieli 

3.1. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest częściowo ogrodzone, prowadzą 
do niego drogi rowerowe, droga dojazdowa jest utwardzona. W bezpośrednim 
sąsiedztwie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, w miejscu łatwo dostępnym 
umieszczono tablicę informacyjną, która zawierała m.in. informacje wymagane12  
                                                      
10 Data pobrania próbek: 20.06.2016 r. 
11 Data pobrania próbek: 1.08.2016 r. 
12 Napis „miejsce wykorzystywane do kąpieli” i jego nazwa, nazwa, adres i numer telefonu organizatora miejsca 

wykorzystywanego do kąpieli, adres i numer telefonu właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego 
miejsce wykorzystywane do kąpieli, bieżąca ocena jakości wody, informacja o okresie, na jaki miejsce wykorzystywane do 
kąpieli zostało zorganizowane. 

Ustalona 
nieprawidłowość 

Ocena cząstkowa  

Opis stanu 
faktycznego 
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przepisem § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie 
ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych 
do kąpieli13.  

(dowód: akta kontroli str. 147) 
Na tablicy umieszczonej w MWDK, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 
2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych14, podano 
informacje dotyczące zasad korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli, 
numerów alarmowych, ograniczeń w korzystaniu z miejsca wykorzystywanego do 
kąpieli. 

(dowód: akta kontroli str. 148) 
W MWDK zostały wytyczone strefy dla umiejących i nieumiejących pływać. 
Wydzielono brodzik dla dzieci. Wyposażenie15 MWDK spełniało wymagania zawarte 
w § 2 ust. 2 pkt 1 -  9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 
lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych 
obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne 
i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne16. W zakresie 
wyposażenia w sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne stwierdzone braki 
dotyczyły mniejszej niż wymagana liczby gazy jałowej, opasek elastycznych i sprayu 
na oparzenia, co wynikało ze zużycia ww. środków w dzień poprzedzający kontrolę 
NIK i stosowania okładów żelowych. 

(dowód: akta kontroli str. 147-150, 163) 
Sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne zostały umieszczone w plecaku 
ratowniczym R-1, spełniającym wymagania określone w § 3 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia 
wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia 
sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne. 

(dowód: akta kontroli str. 148) 
3.2. Zgodnie z Regulaminem miejsca wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku 
wodnym w Kożuchowie, nadzór nad bezpieczeństwem osób pływających  
i kąpiących się pełnią ratownicy posiadający przeszkolenie Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratowniczego. Gmina zapewniła kontrolę MWDK przez wspomnianych 
ratowników w 2017 r. oraz od 5 sierpnia do zakończenia sezonu w 2016 r. 
Oględziny przeprowadzone w toku kontroli potwierdziły obecność ratowników 
wodnych na terenie MWDK.  

(dowód: akta kontroli str. 96, 123-130b, 147) 

3.3. W okresie objętym kontrolą dokonywano oczyszczania powierzchni dna 
obszaru przeznaczonego do pływania lub kąpieli. W 2016 r. zadanie powyższe 
wykonane zostało w ramach zadania „Budowa miejsca wykorzystywanego do kąpieli 
wraz z miejscem rekreacyjnym przy ulicy Moniuszki w Kożuchowie”.  W 2017 r. 
oczyszczanie dna akwenu z niebezpiecznych obiektów przeprowadzili 
płetwonurkowe z Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli. 

(dowód: akta kontroli str. 81, 162, 170-173) 

3.4. W okresie objętym kontrolą Gmina nie prowadziła razem z policją i Wodnym 
Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym lub innymi podmiotami, które uzyskały 
zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych (podmiotami uprawnionymi 
do wykonywania ratownictwa wodnego), formalnej analizy zagrożeń, w tym 
identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób 

                                                      
13 Dz. U. z 2016 r., poz. 2082. 
14 Dz.U. z 2016, poz. 656, ze zm. 
15 Ratownicze łodzie wiosłowe, koło ratunkowe z linką nietonącą, żerdzie ratunkowe, lina asekuracyjna o długości minimum 80 

m na kołowrotku lub w zasobniku linowym, akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena, rzutki 
ratunkowe, lornetka, zestaw do nurkowania, maszt wraz z kompletem flag. 

16 Dz.U. z 2012 r., poz. 261. 
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wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub 
rekreacji.  
Burmistrz wyjaśnił, że nie widział potrzeby przeprowadzania formalnej analizy  
i tworzenia mapy akwenów wodnych, w których występuje zagrożenie. Temat był 
poruszany na corocznych spotkaniach w ramach Komisji Spraw Społecznych 
Urzędu z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, gdzie omawiano problematykę 
bezpieczeństwa mieszkańców na terenie całej gminy. Burmistrz zadeklarował, 
że przeprowadzona zostanie analiza zagrożeń i zweryfikowane zostaną miejsca 
niebezpieczne na terenie gminy.  

(dowód: akta kontroli str. 177, 291) 
 W 2017 r. zorganizowane zostało spotkanie poświęcone tematowi analizy 
zagrożeń, w którym uczestniczyli przedstawiciele Urzędu, Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli oraz ratownicy WOPR. W wyniku 
przeprowadzonych rozmów nie stwierdzono potencjalnych zagrożeń stanowiących 
niebezpieczeństwo dla zdrowia mieszkańców i nie zidentyfikowano miejsc, 
w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar 
wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji. Przebieg tego 
spotkania nie został udokumentowany. 

(dowód: akta kontroli str. 162, 176) 
Zgodnie z informacją przekazaną przez Burmistrza, na terenie Gminy nie występują 
miejsca niebezpieczne, w tym miejsca zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli, które 
zostały oznakowane i objęte nadzorem, we współpracy z policją  
i Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym lub innymi podmiotami, które 
uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych (podmiotami 
uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego). 

(dowód: akta kontroli str. 177) 
3.5. W 2017 r. Gmina, podczas otwarcia miejsca wykorzystywanego do kąpieli,  
zorganizowała akcję edukacyjną dla dzieci, obejmującą m.in. zagadnienie 
bezpieczeństwa nad wodą, prowadzoną przez Państwową Straż Pożarną w Nowej 
Soli oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Kożuchowie. Gmina planuje w 2017 r. 
przeprowadzić kolejne akcje edukacyjne dla dzieci, w tym animacje 
przygotowywane przez ratowników WOPR. W 2016 r. nie były prowadzone akcje 
edukacyjne związane z uświadamianiem zagrożeń na obszarach wodnych.  

(dowód: akta kontroli str. 156-157) 
Burmistrz wyjaśnił, że w 2016 r. nie prowadzono żadnych akcji edukacyjnych 
uświadamiających zagrożenia wynikające z korzystania z obszarów wodnych, 
ponieważ nie spodziewano się takiej dużej liczby osób korzystających z miejsca 
wykorzystywanego do kąpieli. Dopiero po stwierdzeniu dużego zainteresowania 
mieszkańców uświadomiono sobie potrzebę przeprowadzania takich akcji. Dlatego 
w 2017 r. w dniu oficjalnego otwarcia kąpieliska zostały przeprowadzone pokazowe 
ćwiczenia ratownictwa wodnego, aby uświadomić mieszkańcom jak woda może być 
niebezpieczna. Na wiosnę przyszłego roku, przed rozpoczęciem kolejnego sezonu, 
planowane są rozmowy w tym zakresie w szkołach podstawowych. 

(dowód: akta kontroli str. 177) 

W działalności kontrolowanej w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 
W miejscu wykorzystywanym do kąpieli na bojach brak było tabliczek z informacją 
o głębokości wody, o których mowa w przepisie § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu 
oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, 
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nakazu oraz znaków informacyjnych i flag17. Gmina poinformowała o głębokości 
wody w MWDK, poprzez zamieszczenie na tablicach informacyjnych znajdujących 
się w MWDK informacji dotyczących kolorów boi i odpowiadających im głębokości. 

(dowód: akta kontroli str. 147, 290) 
Burmistrz wyjaśnił, że brak tabliczek wynikał z przeoczenia, jednocześnie 
deklarując, że zostaną one zamieszczone.  

(dowód: akta kontroli str. 177) 

MWDK zostało oznakowane poprzez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscu 
łatwo dostępnym, które zawierały wymagane informacje, na bojach nie 
zamieszczono tabliczek z informacją o głębokości wody. Wydzielono strefy dla 
umiejących i nieumiejących pływać, wyznaczono brodzik. Zapewniono wymagane 
wyposażenie oraz kontrolę ratowników wodnych. Dokonywano oczyszczania dna 
przeznaczonego do kąpieli i pływania. Przeprowadzono akcję edukacyjną dotyczącą 
bezpieczeństwa nad wodą.  

IV. Wniosek 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, a także 
uwzględniając deklaracje Burmistrza, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli18 (dalej: 
ustawa o NIK), wnosi o przeprowadzanie badań jakości wody w miejscu 
wykorzystywanym do kąpieli w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

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 Zielonej Górze. 

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

Zielona Góra, dnia 17 sierpnia 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Dyrektor Delegatury 
Zbysław Dobrowolski Marzena Mielcarek 

specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
podpis podpis 

                                                      
17 Dz.U. z 2012 r., poz. 286. 
18 Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 

Ocena cząstkowa  

Wniosek pokontrolny 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 



 

9 

 

  

 


