
 
 

 
 

 
 
LZG.411.004.07.2017 
I/17/004 

 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

 

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. 

Kontroler Zdzisław Szafrański, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LZG/102/2017 z dnia 07.07.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

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

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dariusz Krystian Ejchart, od 08.12.2014 r. Burmistrz Sulęcina (dalej: Burmistrz). 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Gmina zapewniła w kontrolowanym okresie bezpieczeństwo w miejscu 
wykorzystywanym do kąpieli (dalej MWDK). Każdorazowo państwowy powiatowy 
inspektor sanitarny, oceniając jakość wody, stwierdzał jej przydatność do kąpieli. 
Zapewniono kontrolę tego miejsca przez dwóch ratowników. Corocznie dokonywano 
oczyszczania powierzchni dna MWDK. 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 okresie objętym kontrolą NIK (w 2016 r. i w 
2017 r.) jedno miejsce wykorzystywane do kąpieli3, którego organizatorem była 
Gmina – było to wydzielone miejsce nad Jeziorem Ostrowskim. 

Zadania dotyczące zagadnień objętych niniejszą kontrolą NIK zostały przypisane 
Wydziałowi Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (Wydziałowi OKS) 
Urzędu. Do zadań Naczelnika Wydziału OKS należał m. in. nadzór nad pracami 
związanymi z przygotowaniem do sezonu letniego MWDK. Do zadań podinspektora 
ds. sportu ww. Wydziału należał m. in. nadzór nad pracami związanymi z 
przygotowaniem do sezonu letniego MWDK wraz z zabezpieczeniem obsługi, 
składanie informacji na temat przygotowania MWDK do letniego sezonu 
wypoczynkowego. 

                                                      
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.). 

Ocena ogólna2 
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(dowód: akta kontroli str. 5-9, 58-63, 75-76) 
1.2. Regulamin MWDK został ustalony w załączniku do zarządzenia Burmistrza z 
05.06.2017 r.4 W ww. Regulaminie zapisano m.in., że:  
- organizatorem MWDK jest Gmina Sulęcin,  
- MWDK jest czynne codziennie od 1 lipca do 31 sierpnia w godz. od godz. 10.00 do 
godz. 18.00,  
- MWDK nadzorowane jest przez ratowników. 

(dowód: akta kontroli str.37-38) 

Stosownie do zapisów art. 123a ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - 
Prawo wodne5 (dalej: ustawa Prawo wodne), wyznaczenie miejsca 
wykorzystywanego do kąpieli wymaga zgłoszenia właściwemu organowi, tj. w 
przypadku Urzędu Staroście Sulęcińskiemu. Urząd nie zgłosił wyznaczenia MWDK 
nad jeziorem Ostrowskim w 2016 r., w 2017 r. ani w okresie wcześniejszym 
Staroście Sulęcińskiemu. 

(dowód: akta kontroli str. 77-78) 

Burmistrz wyjaśnił, że: z chwilą podjęcia funkcji Burmistrza Sulęcina zastał taką 
sytuację. Był przekonany, że sprawy dotyczące MWDK nad Jeziorem Ostrowskim 
są w pełni uregulowane. O brakach w tym zakresie dowiedział się podczas 
przeprowadzanej kontroli NIK od pracownika Urzędu Miejskiego w Sulęcinie 
odpowiedzialnego merytorycznie za nadzór nad MWDK. Wydał polecenie podjęcia 
czynności regulujących stan prawny użytkowania MWDK nad Jeziorem Ostrowskim. 
Termin wykonania tego zadania ustalił do końca kwietnia 2018 roku, a osobą 
odpowiedzialną za wykonanie tego zadania jest Naczelnik Wydziału Oświaty, 
Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. 

(dowód: akta kontroli str. 82-83) 

MWDK funkcjonowało przed 2016 r. 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. 

 

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

1. Stosownie do treści art. 9 ust. 1 pkt 7a ustawy Prawo wodne, ilekroć w ustawie 
jest mowa o organizatorze, rozumie się przez to m. in. osobę prawną lub jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która podjęła się 
zorganizowania miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz uzyskała na to zgodę 
właściciela wody i przyległego gruntu lub która prowadzi kąpielisko lub miejsce 
wykorzystywane do kąpieli. 
Właścicielem działki oznaczonej jako Jezioro Ostrowskie wykorzystywanej jako 
MWDK (gruntu pod wodami powierzchniowymi stojącymi) jest Skarb Państwa,  
a zarządzającym Agencja Nieruchomości Rolnych. Właścicielem gruntu (działki) nad 
Jeziorem Ostrowskim wykorzystywanego jako MWDK jest Skarb Państwa,  
a zarządzającym Nadleśnictwo Sulęcin. 

(dowód: akta kontroli str. 34-36) 
Organizatorem miejsca wykorzystywanego do kąpieli w 2016 r. i w 2017 r. była 
Gmina. Urząd nie występował do Agencji Nieruchomości Rolnych oraz do 

                                                      
4 Zarządzenie nr OA.120.32.2017 Burmistrza Sulęcina z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z 

miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Ostrowskim w Gminie Sulęcin. 
5 Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm. 
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Nadleśnictwa Sulęcin o uzyskanie zgody na zorganizowanie MWDK w 2016 r., 2017 
r. ani w okresie wcześniejszym.  

 (dowód: akta kontroli str. 37-38, 77-78) 

Burmistrz wyjaśnił tak, jak w odpowiedzi na poprzednie pytanie, że był przekonany, 
że sprawy dotyczące MWDK nad Jeziorem Ostrowskim są w pełni uregulowane 
oraz, że wydał polecenie podjęcia czynności regulujących stan prawny użytkowania 
MWDK nad Jeziorem Ostrowskim z terminem wykonania tego zadania do końca 
kwietnia 2018 roku. 

(dowód: akta kontroli str. 82-83) 

2. Stosownie do treści art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.  
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych6, za zapewnienie 
bezpieczeństwa na obszarach wodnych (poza terenami parków narodowych lub 
krajobrazowych oraz poza terenami na których prowadzona jest działalność w 
zakresie sportu i rekreacji) odpowiada właściwy miejscowo wójt, burmistrz, 
prezydent miasta – zarządzający obszarem wodnym. Natomiast art. 5 ust. 1 ww. 
ustawy stanowi m.in., że zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym 
umieszcza, w ogólnie dostępnym miejscu, informacje dotyczące zasad korzystania z 
wyznaczonego obszaru wodnego, ograniczeń w korzystaniu z wyznaczonego 
obszaru wodnego.  

W 2017 r. (do 04.06.2017 r.), w 2016 r., ani w okresie wcześniejszym Burmistrz 
Sulęcina nie ustalał zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego, 
ograniczeń w korzystaniu z wyznaczonego obszaru wodnego (regulaminu MWDK). 

Treść regulaminu MWDK ustalona w załączniku do zarządzenia Burmistrza z 
05.06.2017 r.7 nie była umieszczona w MWDK podczas przeprowadzania oględzin 
przez kontrolera NIK w dniu 19.07.2017 r. W MWDK znajdowały się zapisy 
regulaminu kąpieli o treści innej niż ustalona ww. zarządzeniem Burmistrza. 

(dowód: akta kontroli str. 77-78) 

Burmistrz wyjaśnił, że: w roku 2016 i do 4 czerwca 2017 regulamin był dostępny do 
ogólnej wiadomości w formie tablicy umieszczonej w miejscu widocznym dla 
korzystających z pomostu, plaży i akwenu wodnego w MWDK nad Jeziorem 
Ostrowskim. Z chwilą wykonywania czynności przygotowujących MWDK nad 
Jeziorem Ostrowskim do sezonu letniego 2017, stwierdzono brak regulacji prawnych 
w zakresie wprowadzenia regulaminu w formie zarządzenia. W związku z tym 5 
czerwca 2017 wydał zarządzenie NR OA.120.32.2017 w sprawie ustalenia 
regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem 
Ostrowskim w Gminie Sulęcin.  

Treść tego regulaminu nie została zamieszczona w MWDK. 

(dowód: akta kontroli str. 64-74, 77-78, 82-83) 

Działania podejmowane przez Gminę przy wyznaczaniu MWDK były 
niewystarczające. Urząd m.in. nie występował do Agencji Nieruchomości Rolnych 
oraz do Nadleśnictwa Sulęcin (właścicieli odpowiednio wody i przyległego gruntu) o 
uzyskanie zgody na zorganizowanie MWDK. Do 04.06.2017 r. Burmistrz nie ustalił 
regulaminu MWDK. 

                                                      
6 Dz. U. z 2016 r., poz. 656 ze zm. 
7 Zarządzenie nr OA.120.32.2017 Burmistrza Sulęcina z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z 

miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Ostrowskim w Gminie Sulęcin. 
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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 2016 r. i 
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. 

(dowód: akta kontroli str. 10-24, 75-76) 

2.2. W 2016 r. oraz w 2017 r. (do czasu kontroli NIK) nie wystąpiły sytuacje, aby 
wzrokowo stwierdzano zanieczyszczenia niekorzystnie wpływające na jakość wody i 
mogące stanowić zagrożenie zdrowotne dla kąpiących się tam osób.  W związku z 
nie występowaniem takich przypadków Burmistrz nie decydował o wykonaniu badań 
jakości wody.  

(dowód: akta kontroli str. 77-78) 

Naczelnik Wydziału OKS wyjaśnił, że: w 2016 r. oraz w 2017 r. (do czasu kontroli 
NIK) nie wystąpiły sytuacje, aby wzrokowo stwierdzano zanieczyszczenia wody w 
Jeziorze Ostrowskim. Nie stwierdzali takich sytuacji pracownicy Urzędu Miejskiego, 
ratownicy, osoby przebywające w MWDK ani inne osoby. Nie dokumentowaliśmy 
takich sytuacji. Dokumentacja byłaby sporządzona w przypadku zanieczyszczenia 
wody w jeziorze.  

(dowód: akta kontroli str. 79-81) 

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 kąpieli8. 

(dowód: akta kontroli str. 10-24) 

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. 10-24, 75-76) 

2.5. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna (PSSE) w Sulęcinie 
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 
miejsca wykorzystywanego do kąpieli. Burmistrz nie przekazywał do PSSE 
informacji o wystąpieniu zmian, które mogą wpływać na pogorszenie jakości wody, z 
uwagi na to, że takie zmiany nie wystąpiły (pracownicy Urzędu lub inne osoby nie 
zauważyły takich zmian). 

 (dowód: akta kontroli str. 10-24, 77-78) 

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. 77-78) 

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

                                                      
8 Dz.U. z 2016 r., poz.1602. 
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 (dowód: akta kontroli str. 77-78) 

W 2016 r. i w 2017 r. PSSE przeprowadzała kontrole dotyczące stanu sanitarno-
technicznego i stanu sanitarno-porządkowego MWDK. Przedmiotowe kontrole nie 
wykazały nieprawidłowości. 

 (dowód: akta kontroli str. 25-28) 

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

Gmina zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadziła badania jakości wody 
w MWDK dwukrotnie w 2016 r. oraz w 2017 r. Każdorazowo woda 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 zapisami rozporządzenia 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 flag.9 

 (dowód: akta kontroli str. 64-74) 

3.2. W badanym okresie Burmistrz nie dokonywał z Policją, Wodnym Ochotniczym 
Pogotowiem Ratunkowym (WOPR) lub innymi podmiotami, które uzyskały zgodę 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych (podmiotami uprawnionymi do 
wykonywania ratownictwa wodnego), analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w 
których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar 
wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji. 

(dowód: akta kontroli str. 77-78) 

Naczelnik Wydziału OKS potwierdził powyższe i wyjaśnił, że: na terenie Gminy jest 
tylko jedno MWDK. Co roku zapewniamy pełną obsługę ratowniczą tego miejsca. 
Nie było w tym MWDK przypadku utonięcia. Osoby kąpiące się w innych miejscach 
robią to na własną odpowiedzialność. 

(dowód: akta kontroli str. 79-81) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, iż wskazane byłoby przeprowadzenie 
analizy zagrożeń, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych10. 

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:  
- oznakowania miejsc niebezpiecznych,  
- objęcia nadzorem, we współpracy z Policją, WOPR lub innymi podmiotami, które 
uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych (podmiotami 
uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego), miejsc niebezpiecznych,  
w tym miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli,  

                                                      
9 Dz.U. z 2012 r., poz. 286. 
10 Dz. U. z 2016 r., poz. 656 ze zm. 
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- uświadamiania zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych, w 
szczególności poprzez prowadzenie akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży 
szkolnej. 

(dowód: akta kontroli str. 77-78) 

Naczelnik Wydziału OKS wyjaśnił, że: Urząd Miejski nie prowadził takich działań. W 
MWDK instruktarzu udzielają ratownicy, natomiast w szkołach prowadzone są z 
dziećmi i młodzieżą zajęcia dotyczące bezpiecznych zachowań, w tym 
bezpiecznych zachowań nad wodą. 

(dowód: akta kontroli str. 79-81) 

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 Urzędu11 zamieszczano m. in. prognozy niebezpiecznych zjawisk 
meteorologicznych, które zawierały ostrzeżenia o możliwości wystąpienia burz z 
opadami deszczu, porywistego wiatru, opadów gradu. Ponadto w zakresach 
obowiązków i odpowiedzialności ratowników zamieszczano m. in. zapisy o 
obowiązku informowania osób przebywających w MWDK o nagłych zmianach 
warunków pogodowych. 

(dowód: akta kontroli str. 39-56) 

3.5. Droga dojazdowa do Jeziora Ostrowskiego 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. 47-57, 64-74) 

3.6. W ogólnie dostępnym miejscu w MWDK zamieszczono regulamin miejsca 
wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Ostrowskim, o treści innej, niż regulamin 
ustalony ww. zarządzeniem Burmistrza z 05.06.2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 64-74) 

3.7. W MWDK zostały wytyczone strefy dla umiejących i nieumiejących pływać, 
został wydzielony brodzik dla dzieci. 

(dowód: akta kontroli str. 64-74) 

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. Ratownikom ustalano zakresy obowiązków i 
odpowiedzialności. 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 wodnego12.  

 (dowód: akta kontroli str. 47-57) 

3.9. Oględziny przeprowadzone podczas kontroli NIK wykazały, że utworzono 
stanowisko do obserwacji MWDK.  

(dowód: akta kontroli str. 64-74) 

                                                      
11 www.sulecin.pl 
12 Dz.U. z 2012 r., poz. 108. 
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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 sanitarne13, z wyjątkami opisanymi poniżej. Sprzęt 
medyczny, leki i artykuły sanitarne umieszczono w 2 apteczkach, spełniających 
wymagania określone w § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia. 

 (dowód: akta kontroli str. 64-74) 

3.11. W 2016 r. wykonano oczyszczanie powierzchni dna obszaru przeznaczonego 
do pływania lub kąpieli z przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny 
wypadek. Prace te były wykonane na podstawie pisemnego zlecenia wykonania 
tych prac z 27.06.2016 r. za wynagrodzeniem 1.000 zł. W 2017 r. prace ww. były 
wykonane na podstawie umowy - zlecenia z 26.06.2017 r. zawartej pomiędzy 
Gminą, a osobą fizyczną za wynagrodzeniem 1.000 zł. Wykonawcy ww. prac 
składali oświadczenia, że MWDK zostało oczyszczone z przedmiotów ostrych oraz 
niebezpiecznych i nie zagraża bezpieczeństwu osób kąpiących się w tym akwenie. 

(dowód: akta kontroli str. 29-33) 

3.12. Zasady korzystania z MWDK nie były zamieszczane w kontrolowanym okresie 
m. in. na stronie internetowej Urzędu14 ani na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
(BIP) Urzędu15, nie upowszechniano zasad korzystania z MWDK w inny sposób.   

(dowód: akta kontroli str. 77-78) 
Naczelnik Wydziału OKS wyjaśnił, że: nie zamieściliśmy treści regulaminu na 
stronach internetowych Urzędu Miejskiego przez przeoczenie. Mieszkańcy Gminy 
oraz inne osoby będą się mogły z nim zapoznać, gdyż treść regulaminu MWDK  
z 05.06.2017 r. zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 79-81) 

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. 64-74) 

W działalności kontrolowanej w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 
 
1. Zapisy regulaminu zamieszczonego w MWDK różniły się od zapisów regulaminu 
MWDK ustalonego zarządzeniem Burmistrza z 05.06.2017 r. 

Regulamin zamieszczony w MWDK (Regulamin kąpieli) zawierał zapisy dotyczące 
kąpielisk, np.: - nad bezpieczeństwem na kąpielisku czuwają ratownicy, - osoby 
korzystające z kąpieliska są zobowiązane stosować się do zaleceń ratowników, - 
dzieci do lat 7 mogą korzystać z kąpieliska wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.  
W Regulaminie MWDK ustalonym zarządzeniem Burmistrza z 05.06.2017 r. 
znajdują się natomiast zapisy dotyczące miejsca wykorzystywanego do kąpieli. 

 (dowód: akta kontroli str. 37-38, 64-74) 

Naczelnik Wydziału OKS wyjaśnił, że: powyższe rozbieżności wynikają z tego, iż 
zamieszczony przed kilku laty w MWDK regulamin nie był aktualizowany. Urząd 

                                                      
13 Dz.U. z 2012 r., poz. 261. 
14 www.sulecin.pl 
15 www.bip.sulecin.pl 
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Miejski jest organizatorem MWDK, poprzednio administrującym MWDK był zakład 
komunalny. W treści regulaminu zamieszczonego w MWDK znajdowały się zapisy, z 
których wynikało, że jest to kąpielisko. Miejsce to nie ma statusu kąpieliska. Od 
wielu lat jest to miejsce wykorzystywane do kąpieli. W MWDK będzie zamieszczona 
treść regulaminu ustalona zarządzeniem Burmistrza z dnia 05.06.2017 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu MWDK nad Jeziorem Ostrowskim w Gminie Sulęcin. 

(dowód: akta kontroli str. 79-81) 

2. Podczas przeprowadzania oględzin w MWDK brak było: liny asekuracyjnej o 
długości minimum 80 m w zasobniku liniowym lub na kołowrotku, a także jednej 
żerdzi ratunkowej, co nie odpowiadało zapisom § 2 ust. 2 pkt 3 i 4 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. Ponadto brak było 9 rodzajów sprzętu do resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej, oraz 6 rodzajów środków opatrunkowych, co nie 
odpowiadało zapisom § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia oraz załącznika do 
przedmiotowego rozporządzenia. 

 (dowód: akta kontroli str. 64-74) 

Naczelnik Wydziału OKS wyjaśnił, że: wynika to z tego, iż ratownicy nie informowali 
Urzędu Miasta o brakach w wyposażeniu. W przyszłości będziemy sprawdzać 
wyposażenie MWDK i uzupełniać na bieżąco brakujące elementy wyposażenia. 

(dowód: akta kontroli str. 79-81) 

3. W ogólnie dostępnym miejscu w MWDK zamieszczono tablicę informacyjną. Na 
przedmiotowej tablicy brak było zapisów dotyczących tego, jaki podmiot jest 
organizatorem MWDK (zapisano, iż administratorem MWDK jest Urząd Miejski w 
Sulęcinie), a także zapisów o bieżącej ocenie jakości wody, co 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 kąpieli17. 

(dowód: akta kontroli str. 64-74) 

Naczelnik Wydziału OKS wyjaśnił, że: powyższe wynika z niedopatrzenia. Zapisy 
dotyczące tego, jaki podmiot jest organizatorem i bieżące oceny jakości wody będą 
zamieszczane w MWDK od rozpoczęcia następnego sezonu, tj. od 01.07.2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 79-81) 

4. W MWDK brak było informacji o sposobie powiadamiania o wypadkach i 
numerów telefonów alarmowych, co nie odpowiadało zapisom art. 5 ust. 1 ustawy z 
dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 
wodnych18. 

(dowód: akta kontroli str. 64-74) 

Naczelnik Wydziału OKS wyjaśnił, że: powyższe wynika z niedopatrzenia. Zapisy 
dotyczące sposobów powiadamiania o wypadkach i zapisy dotyczące numerów 
telefonów alarmowych, będą zamieszczane w MWDK od rozpoczęcia następnego 
sezonu, tj. od 01.07.2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 79-81) 

                                                      
16 Dz. U. z 2012 r., poz. 261. 
17 Dz. U. z 2016 r., poz. 2082. 
18 Dz. U. z 2016 r., poz. 656 ze zm. 
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Podjęte przez Gminę działania profilaktyczne w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa w miejscu wykorzystywanym do kąpieli były niepełne. Zapewniono 
kontrolę MWDK przez ratowników, jednak wyposażenie MWDK w sprzęt i środki 
opatrunkowe było niepełne Dokonywano oczyszczania dna przeznaczonego do 
kąpieli i pływania. Stwierdzono natomiast niezgodności zapisów regulaminu 
znajdującego się w MWDK z zapisami regulaminu ustalonego ww. zarządzeniem 
Burmistrza z 05.06.2017 r., a także brak w MWDK niektórych informacji i elementów 
wyposażenia.  
 

IV. Wnioski 
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 
Kontroli19 (dalej: ustawa o NIK), wnosi o: 

1. Uzyskanie zgody właściciela wody i przyległego gruntu na zorganizowanie 
MWDK. 

2. Umieszczanie w MWDK wymaganych informacji oraz zapewnienie wymaganego 
wyposażenia.  

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 uwag i wykonania wniosków pokontrolnych 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 18 października 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Dyrektor Delegatury 
Zbysław Dobrowolski Zdzisław Szafrański 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

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

 

                                                      
19 Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 

Ocena cząstkowa  

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


