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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. Zdzisław Szafrański, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 

kontroli nr LZG/95/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. 

2. Tomasz Przybysz, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 

LZG/96/2017 z dnia 7 lipca 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 

kontrolowana 
Urząd Miejski w Ośnie Lubuskim, Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie (dalej: Urząd 
lub Gmina). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Stanisław Kozłowski – od 06.12.2006 r. Burmistrz Ośna Lubuskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Gmina zapewniła w kontrolowanym okresie bezpieczeństwo w miejscu 
wykorzystywanym do kąpieli (dalej MWDK). Zapewniono kontrolę tego miejsca 
przez dwóch ratowników. Każdorazowo w okresie objętym kontrolą NIK państwowy 
powiatowy inspektor sanitarny, oceniając jakość wody, stwierdzał jej przydatność do 
kąpieli. Stwierdzone nieprawidłowości nie miały istotnego wpływu na funkcjonowanie 
MWDK.  
  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prawidłowość działań podejmowanych przy wyznaczaniu 
miejsca wykorzystywanego do kąpieli 

1.1. Na terenie Gminy funkcjonowało w kontrolowanym okresie jedno miejsce 
wykorzystywane do kąpieli3, tj. plaża gminna nad Jeziorem Reczynek w Ośnie 
Lubuskim przy ul. Konwaliowej. Organizatorem MWDK była Gmina. 
Zadania dotyczące zagadnień objętych niniejszą kontrolą NIK zostały ustalone  
w regulaminie organizacyjnym Urzędu4, oraz wyszczególnione w zakresie czynności 
głównego specjalisty ds. gospodarowania mieniem komunalnym. 

(dowód: akta kontroli str. 7-20, 157-158, 167, 184-186) 
1.2. Regulamin ośrodka wczasowo-wypoczynkowego nad Jeziorem Reczynek 
został ustalony uchwałą Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z 17.06.2015 r.5  

                                                      
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 (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1121 ze zm.). 

4 Ustalonym zarządzeniem nr 4/2010 Burmistrza Ośna Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu 
organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim (ze zm.). 

Ocena ogólna2 
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W ww. regulaminie zapisano m.in., że: - Ośrodek wczasowo-wypoczynkowy stanowi 
własność Gminy Ośno Lubuskie i znajduje się w zarządzie Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Ośnie Lubuskim, - MWDK jest częścią ośrodka wczasowo-
wypoczynkowego i obejmuje: pomost, wody znajdujące się w obrysie pomostu oraz 
plaże do pasa zieleni (zgodnie z załącznikiem nr 1 do przedmiotowej uchwały), - 
MWDK jest czynne od 1 lipca do 31 sierpnia w godzinach od 10.00 do 18.00,  - 
kąpiel jest dozwolona tylko w MWDK, tj. tylko w miejscu nadzorowanym przez 
ratowników. 

(dowód: akta kontroli str. 21-25, 70-72) 

1.3. Właścicielem działki oznaczonej jako Jezioro Reczynek oraz właścicielem 
gruntu (działek) nad Jeziorem Reczynek wykorzystywanego jako MWDK jest Gmina. 

(dowód: akta kontroli str. 26-37) 
 

1.4. Stosownie do zapisów art. 123a ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 
r. - Prawo wodne6 (dalej: ustawa Prawo wodne), wyznaczenie miejsca 
wykorzystywanego do kąpieli wymaga zgłoszenia właściwemu organowi,  
tj. w przypadku Urzędu Staroście Słubickiemu. Urząd nie zgłosił wyznaczenia 
MWDK nad Jeziorem Reczynek w 2016 r., w 2017 r. ani w okresie wcześniejszym 
Staroście Słubickiemu. 

(dowód: akta kontroli str. 135-137, 153) 

Burmistrz potwierdził powyższe i wyjaśnił, że pracownicy Urzędu byli przekonani, że 
takiego zgłoszenia dokonuje się do starostwa jednorazowo, a nie corocznie. 

(dowód: akta kontroli str. 135-137) 

. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że uzasadnione jest dokonanie, przed 
rozpoczęciem kolejnego sezonu, zgłoszenia MWDK staroście, co pozwoli temu 
organowi na aktualizację prowadzonej ewidencji miejsc wykorzystywanych do 
kąpieli. 

 
Działania podejmowane przy wyznaczaniu MWDK były niepełne, bowiem nie 
zgłoszono Staroście wyznaczenia tego miejsca jako miejsca wykorzystywanego do 
kąpieli. 

 

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

2.1. Burmistrz wykonywał badania jakości wody w MWDK w terminie nie 
wcześniejszym niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia jego funkcjonowania w 2017 r. 
oraz jeden raz w trakcie jego funkcjonowania w 2016 r. i 2017 r., tj. zgodnie z 
zapisami art. 34d ust. 1 ustawy - Prawo wodne. Badanie przed rozpoczęciem 
funkcjonowania MWDK w 2016 r. przeprowadzono natomiast niezgodnie z terminem 
określonym w ww. przepisie. 

 (dowód: akta kontroli str. 76-131, 157-166) 

2.2. W 2016 r. oraz w 2017 r. (do czasu kontroli NIK) nie wystąpiły sytuacje, aby 
wzrokowo stwierdzano w MWDK zanieczyszczenia niekorzystnie wpływające na 
jakość wody i mogące stanowić zagrożenie zdrowotne dla kąpiących się tam osób.  

                                                                                                                                       
5 Uchwała nr V/51/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu ośrodka 

wczasowo-wypoczynkowego nad Jeziorem Reczynek. 
6 Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, ze zm. 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  
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W związku z niewystępowaniem takich przypadków Burmistrz nie decydował  
o wykonaniu badań jakości wody.  

(dowód: akta kontroli str. 76-131, 153, 157-166, 180-183) 

Burmistrz wyjaśnił, że wzrokowej oceny jakości wody w MWDK dokonują ratownicy, 
którzy mają pisemnie wyznaczone obowiązki m.in. w tym zakresie. Wzrokowa ocena 
jakości wody dokonywana przez ratowników nie jest dokumentowana. 

(dowód: akta kontroli str. 135-137) 

2.3. Badania jakości wody zostały przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia 
nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli7. 

(dowód: akta kontroli str. 76-131, 180-183) 

2.4. Jakość wody w MWDK każdorazowo w 2016 r. i 2017 r. odpowiadała 
wymaganiom określonym w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia. 

 (dowód: akta kontroli str. 76-131, 157-166, 184-186) 

2.5. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna (PSSE) w Słubicach 
w badanym okresie pobierali próbki wody do badań z MWDK i przekazywali je do 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE) w Gorzowie Wlkp. Gmina 
otrzymywała z PSSE sprawozdania z badań oraz orzeczenia o jakości wody  
z MWDK. Burmistrz nie przekazywał do PSSE informacji o wystąpieniu zmian, które 
mogą wpływać na pogorszenie jakości wody, z uwagi na to, że pracownicy Urzędu 
lub inne osoby nie zauważyły takich zmian. 

 (dowód: akta kontroli str. 76-131, 153, 180-183) 

2.6. W kontrolowanym okresie nie wystąpiły sytuacje, aby PSSE oceniła jakość 
wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli negatywnie (w związku z powyższym 
w Gminie nie była prowadzona kontrola urzędowa). 

(dowód: akta kontroli str. 76-131, 135-137, 153, 157-166) 

2.7. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły sytuacje, aby zaprzestano 
prowadzenia MWDK. 

 (dowód: akta kontroli str. 76-131, 153) 

2.8. W 2016 r. i w 2017 r. pracownicy PSSE w Słubicach przeprowadzili kontrole 
dotyczące stanu sanitarnego MWDK. Przedmiotowe kontrole nie wykazały 
nieprawidłowości. 

 (dowód: akta kontroli str. 168-173) 

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

Pismem z 27.05.2016 r. Burmistrz wystąpił do PSSE w Słubicach z wnioskiem  
o pobranie z MWDK próbek wody do badań w dniu 14.06.2016 r. Badanie jakości 
wody (pobranie próbek) w MWDK przeprowadzono w 2016 r. w terminie 
wcześniejszym niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia jego funkcjonowania, tj. dwie 
próbki do badań pobrano 14.06.2016 r., natomiast MWDK funkcjonowało od 
01.07.2016 r. Nie odpowiadało to zapisom art. 34d ust. 1 ustawy - Prawo wodne, 
który stanowi, że organizator MWDK wykonuje badanie jakości wody nie wcześniej 
niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia jego funkcjonowania. 

                                                      
7 Dz.U. z 2016 r. poz.1602. 
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(dowód: akta kontroli str. 76-131) 

Burmistrz potwierdził powyższe i wyjaśnił, że termin badania wynikał z uzgodnień z 
pracownikami PSSE w Słubicach. 

(dowód: akta kontroli str. 135-137) 

Gmina przeprowadziła badania jakości wody w MWDK dwukrotnie w 2016 r. oraz w 
2017 r., jednak jedno z tych badań (przed rozpoczęciem sezonu w 2016 r.) 
przeprowadzono z naruszeniem terminu jego wykonania. Każdorazowo woda w 
MWDK była przydatna do kąpieli.  

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

3.1. Oględziny przeprowadzone podczas kontroli NIK wykazały, że oznakowanie 
MWDK było zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i 
zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz 
znaków informacyjnych i flag8, z wyjątkami opisanymi poniżej. 

 (dowód: akta kontroli str. 138-150) 

3.2. W badanym okresie Burmistrz przeprowadził z przedstawicielami Policji oraz 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR), analizę zagrożeń, w tym 
identyfikację miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób 
wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub 
rekreacji. 

W protokole z 19.06.2016 r. zapisano, iż zidentyfikowano na terenie Gminy jedno 
miejsce, w którym występuje ww. zagrożenie. Jest nim tzw. dzika plaża nad 
Jeziorem Reczynek przy amfiteatrze miejskim. Nie jest ona przystosowana do 
bezpiecznego korzystania z kąpieli i nie jest obsługiwana przez służby ratownicze. 
Na podstawie analizy zagrożeń (m.in. z uwagi na niewielkie rozmiary akwenu 
wodnego) komisja składająca się z przedstawiciela Urzędu, Policji i WOPR 
zaproponowała m. in. wprowadzenie zakazu używania na Jeziorze Reczynek 
(łącznie z terenem przy ww. tzw. dzikiej plaży) jednostek pływających 
wyposażonych w silniki motorowe (spalinowe). 

(dowód: akta kontroli str. 73-75, 135-137) 

Uchwałą Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z 29.09.2016 r.9 wprowadzono w okresie 
od 1 czerwca do 30 września każdego roku na obszarze wodnym (Jeziorze 
Reczynek) zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi. 

(dowód: akta kontroli str. 132-134) 

Burmistrz wyjaśnił, że obecnie nie ma już na terenie Gminy zidentyfikowanych 
miejsc niebezpiecznych. Miejsce do kąpieli przy amfiteatrze miejskim nie istnieje, 
gdyż znajduje się tam teraz ścieżka rowerowa, a osoby kąpiące się korzystają 
wyłącznie z jednego MWDK, tj. z plaży gminnej nad Jeziorem Reczynek w Ośnie 
Lubuskim przy ul. Konwaliowej. 

(dowód: akta kontroli str. 135-137) 

                                                      
8 Dz.U. z 2012 r. poz. 286. 
9 Uchwała nr XII/129/2016 r. Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z 29.09.2016 r. w sprawie zakazu używania jednostek 

pływających z silnikami spalinowymi na obszarze wodnym na terenie Gminy Ośno Lubuskie. 

Ocena cząstkowa  

Opis stanu 
faktycznego 
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3.3. W Urzędzie brak było dokumentów potwierdzających prowadzenie przez 
Burmistrza w kontrolowanym okresie działań profilaktycznych i edukacyjnych 
dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych. W szczególności w zakresie 
uświadamiania zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych, w 
tym m. in. poprzez prowadzenie akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży 
szkolnej. 

(dowód: akta kontroli str. 153) 

Burmistrz wyjaśnił, że takich działań Urząd nie prowadził. Działania związane z 
zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzała Policja, bowiem z dziećmi 
przebywającymi na kolonii na terenie Ośna Lubuskiego przedstawiciele Policji 
przeprowadzili pogadankę na ten temat. 

(dowód: akta kontroli str. 135-137) 

3.4. W badanym okresie Burmistrz prowadził działania mające na celu informowanie  
i ostrzeganie o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach mogących 
powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia osób. Na stronie 
internetowej Urzędu10 zamieszczano m. in. prognozy meteorologiczne z 
podawaniem kierunku i prędkości wiatru. Ponadto zamieszczono na tej stronie 
zakładkę Mobilny system powiadamiania (SISMS), dzięki któremu mieszkańcy mogli 
bezpłatnie otrzymywać w formie smsa, e-maila lub za pomocą aplikacji Blisko m.in. 
informacje o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych. W umowach z ratownikami 
zamieszczano zapisy, że ratownicy są zobowiązani informować osoby przebywające 
w MWDK o nadchodzącej burzy. 

(dowód: akta kontroli str. 38-69, 135-137) 

3.5. Droga dojazdowa do Jeziora Reczynek oraz do MWDK była utwardzona  
i pozwalała na dojazd służb ratunkowych. W MWDK zapewniono warunki do 
organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są 
narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, m. in. poprzez 
zatrudnianie w 2016 r. i 2017 r. ratowników oraz wyposażenie ich w sprzęt 
ratunkowy, medyczny, leki i artykuły sanitarne. 

(dowód: akta kontroli str. 43-69, 138-150) 

3.6. W ogólnie dostępnym miejscu w MWDK zamieszczono regulamin ośrodka 
wczasowo-wypoczynkowego nad Jeziorem Reczynek z zapisami dotyczącymi 
zasad korzystania z MWDK.  

(dowód: akta kontroli str. 138-150) 

3.7. W MWDK zostały wytyczone strefy dla umiejących i nieumiejących pływać. 

(dowód: akta kontroli str. 138-150) 

3.8. W okresie od 01.07.2016 r. do 31.08.2016 r. oraz w okresie od 01.07.2017 r. do 
31.08.2017 r. zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z MWDK należało 
każdorazowo do dwóch ratowników. Zapisy o obowiązkach ratowników były 
zamieszczane w zawieranych z nimi umowach. Liczba ratowników spełniała 
wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 
stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników 
wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego11.  

 (dowód: akta kontroli str. 43-69, 174-179) 

                                                      
10 www.osno.pl 
11 Dz.U. z 2012 r. poz. 108. 
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3.9. Oględziny przeprowadzone podczas kontroli NIK wykazały, że utworzono 
stanowisko do obserwacji MWDK.  

(dowód: akta kontroli str. 138-150) 

3.10. Zapewniono wyposażenie MWDK w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, 
urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze (wzrokowe i słuchowe), sprzęt medyczny, 
leki i artykuły sanitarne. Wyposażenie ww. spełniało wymagania wynikające z 
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 sanitarne12, z wyjątkami opisanymi poniżej. Sprzęt 
medyczny, leki i artykuły sanitarne umieszczono w plecaku ratowniczym R1, 
spełniającym wymagania określone w § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia. 

 (dowód: akta kontroli str. 138-152) 

3.11. W Urzędzie brak jest dokumentów potwierdzających wykonywanie w 2016 r. i 
w 2017 r. oczyszczania powierzchni dna obszaru przeznaczonego do pływania lub 
kąpieli z przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny wypadek. Z 
oczyszczania powierzchni dna MWDK w 2016 r. Urząd posiada dokumentację 
fotograficzną (brak jest dokumentacji fotograficznej z oczyszczania dna MWDK w 
2017 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 153-156) 

Burmistrz wyjaśnił m.in., że corocznie przed rozpoczęciem sezonu letniego dno w 
MWDK jest oczyszczane przez płetwonurków, członków Stowarzyszenia na rzecz 
rozwoju Ośna Lubuskiego, którzy wykonują te prace bezpłatnie. Również ratownicy 
nadzorują stan dna w trakcie sezonu. Czynności te nie są udokumentowane. 

 (dowód: akta kontroli str. 135-137) 

3.12. Zasady korzystania z MWDK były zamieszczane w kontrolowanym okresie m. 
in. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu13 oraz w MWDK. 

(dowód: akta kontroli str. 21-25, 138-150) 
3.13. Informacje o dopuszczalności lub zakazie korzystania z MWDK zawarte były w 
regulaminie zamieszczonym w ogólnie dostępnym miejscu w MWDK. 

(dowód: akta kontroli str. 138-150) 

W działalności kontrolowanej w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 
 
1. Podczas przeprowadzania oględzin w MWDK brak było następujących elementów 
wyposażenia tego miejsca: - dwóch żerdzi ratunkowych, - lornetki, - jednego 
zestawu do nurkowania dla ratownika. Wyposażenie nie odpowiadało zatem 
zapisom § 2 ust. 2 odpowiednio pkt 3, 7 i 8 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 
sanitarne14.  

 (dowód: akta kontroli str. 138-152) 

                                                      
12 Dz.U. z 2012 r. poz. 261. 
13 bip.wrota.lubuskie.pl/ugosnolubuskie/ 
14 Dz. U. z 2012 r., poz. 261. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Burmistrz wyjaśnił, że wg jego wiedzy na dzień rozpoczęcia sezonu letniego w 2017 
r. MWDK było kompletnie wyposażone i nie wie, dlaczego wystąpiły braki w dniu 
oględzin. Obecnie braki zostały uzupełnione.  

(dowód: akta kontroli str. 135-137) 

Ponowne oględziny wykazały, że ww. wyposażenie MWDK zostało uzupełnione. 

(dowód: akta kontroli str. 151-152) 

2. W ogólnie dostępnym miejscu w MWDK zamieszczono tablicę informacyjną. Na 
przedmiotowej tablicy brak było: - zapisów dotyczących tego, jaki podmiot jest 
organizatorem MWDK, tj. zapisów dotyczących jego nazwy, adresu i numeru 
telefonu (na tablicy wpisane były dane osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą), - zapisów o bieżącej ocenie jakości wody. Ponadto podano 
nieaktualne informacje o okresie, na jaki MWDK zostało zorganizowane – wpisano 
na tablicy informacyjnej: „od 30 czerwca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.” (w 
regulaminie MWDK wpisano: „od 1 lipca do 31 sierpnia”). Powyższe nie 
odpowiadało zapisom § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 
r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc 
wykorzystywanych do kąpieli15. 

(dowód: akta kontroli str. 138-152) 

Burmistrz wyjaśnił, że jest to błąd jednostki, która administruje tym miejscem, czyli 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim. Te informacje zostały obecnie 
zaktualizowane. 

(dowód: akta kontroli str. 135-137) 

Ponowne oględziny wykazały, że ww. informacje zostały zamieszczone w MWDK. 

(dowód: akta kontroli str. 151-152) 

3. W MWDK nie został wydzielony brodzik dla dzieci. Głębokość wody w MWDK nie 
została oznaczona. Nie odpowiadało to zapisom § 2 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu 
oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, 
nakazu oraz znaków informacyjnych i flag16.  

(dowód: akta kontroli str. 138-152) 

Burmistrz wyjaśnił, że elementy wyposażenia brodzika zostały zakupione w 2015 r., 
a w dniu oględzin ratownicy przez roztargnienie nie umieścili tych elementów  
w MWDK. Brak oznaczenia głębokości wody spowodowany był przebudową 
pomostu przed sezonem. Po przebudowie nikt nie opisał głębokości wody w MWDK 
przez roztargnienie i nieuwagę. 

(dowód: akta kontroli str. 135-137) 

Ponowne oględziny wykazały, że wydzielono w MWDK brodzik dla dzieci  
i oznaczono głębokość wody. 

(dowód: akta kontroli str. 151-152) 

Podjęte przez Gminę działania profilaktyczne w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa w MWDK były niepełne. Zapewniono kontrolę MWDK przez 
ratowników. Stwierdzono natomiast w toku kontroli NIK brak w MWDK niektórych 
informacji i elementów wyposażenia.  

                                                      
15 Dz. U. z 2016 r., poz. 2082. 
16 Dz. U. z 2012 r., poz. 286. 

Ocena cząstkowa  
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IV. Wniosek 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, a także 
uwzględniając złożone podczas kontroli deklaracje, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli17 (dalej: ustawa o NIK), wnosi o wykonywanie badań wody w MWDK w 
terminach określonych art. 34d ust. 1 ustawy - Prawo wodne. 

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  09.11.2017 r. 

 
 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Dyrektor Delegatury 
Zbysław Dobrowolski Zdzisław Szafrański 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

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

 

                                                      
17 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 

Wniosek pokontrolny 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


