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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/107 – Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin 
wiejskich.  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze. 

Kontrolerzy Tomasz Przybysz, inspektor k.p., upoważnienie do kontroli nr LZG/65/2017 
z dnia 23 maja 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Gozdnica, ul. Świerczewskiego 2, 68-130 Gozdnica (dalej: Urząd 
lub Gmina). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Krzysztof Jarosz – Burmistrz Miasta Gozdnica. 

dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności. 

Burmistrz Miasta Gozdnica podjął działania mające na celu wykonanie wniosków 
pokontrolnych wynikających z kontroli P/15/110 – Realizacja zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin województwa lubuskiego oraz rzetelnie 
poinformował o zamierzeniach dotyczących realizacji wniosków pokontrolnych. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wykonanie wniosków NIK z kontroli P/15/110 – Realizacja 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin 
województwa lubuskiego 

W wystąpieniu pokontrolnym dotyczącym kontroli P/15/110 – Realizacja zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin województwa lubuskiego, Najwyższa Izba 
Kontroli wniosła o: 

1) Wdrożenie wraz ze spółką komunalną zasad prowadzenia racjonalnej 
gospodarki zasobami wody, w tym w szczególności poprzez ograniczenie strat 
wody. 

2) Wyegzekwowanie od podmiotów prowadzących działalność w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych realizacji obowiązków wynikających 
z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. 

3) Zwiększenie skuteczności nadzoru nad Spółką. 

                                                           
1 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. 
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4) Określenie w Studium kierunków rozwoju sieci wodociągowej, stosownie do 
wymogu wynikającego z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków. 

(dowód: akta kontroli str. 5-13) 

W powyższym zakresie ustalono, m.in. że: 

Ad. 1. Rada Miasta Gozdnica uchwałą nr XVI/76/16 z dnia 4 marca 2016 r. przyjęła 
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gozdnickiego Przedsiębiorstwa  
Wodociągów i Kanalizacji  spółka z o.o. na lata 2016-2018. W ww. planie wskazano 
przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody (m.in.: wymiana armatury 
wodociągowej, wymiana elementów opomiarowania, zakup liczników o wyższej 
klasie dokładności) oraz zadania modernizacyjne i inwestycyjne, wraz z kwotami 
przeznaczonymi na ich realizację. 

(dowód: akta kontroli str. 14-35) 
Rada Nadzorcza Gozdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
sp. z o.o. poinformowała Burmistrza Gozdnicy, iż zobowiązała Zarząd Spółki do: 
− składania kwartalnych sprawozdań wykazujących ilość wody wydobytej do ilości 

wody sprzedanej, celem monitorowania strat, 
− uregulowania w trybie pilnym problemu brakujących zezwoleń, 
− przedkładania projektu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 

ścieków przed skierowaniem do Burmistrza miasta, celem zaopiniowania. 
(dowód: akta kontroli str. 36) 

Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że biorąc pod uwagę wysokość strat wody2 
(i zużycia technologicznego) należy kontynuować działania zmierzające 
do racjonalizacji gospodarowania wodą. 

Ad. 2. Burmistrz Miasta Gozdnica w dniu 09.12.2015 r. wydał Gozdnickiemu 
Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zezwolenie na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości.  

(dowód: akta kontroli str. 37-39) 
Zgodnie z postanowieniami ww. decyzji oraz z wymaganiami określonych w art. 9o 
ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach3, Burmistrz Miasta 
Gozdnica egzekwował od zobowiązanego podmiotu wypełnianie obowiązków, 
określonych w ww. ustawie. 

 (dowód: akta kontroli str. 40-55) 

Ad. 3. Burmistrz Miasta Gozdnica wprowadził zasady4 nadzoru właścicielskiego nad 
Spółką, m.in. w zakresie: 

− merytorycznym (spotkania z zarządem i radą nadzorczą spółki, nie rzadziej niż 
raz na pół roku, w trakcie których omawia się bieżącą działalność spółki 
i monitoruje wykonywanie przez spółkę zadań), 

− formalno-prawnym (analizowanie i opiniowanie wydawanych przez Spółkę 

                                                           

2 Spółka w latach 2015-2016 pobierała z ujęcia w Gozdnicy wodę w ilości odpowiednio: 240,7 tys. m³ 
i 201,0 tys. m³, natomiast sprzedaż kształtowała się na poziomie: 
− w roku 2015 – 41,7% pobranej wody (100,3 tys. m³). Pozostałe 58,3% stanowiły straty (36,2%) 

i woda wykorzystana na cele technologiczne (22,1%), 
− w roku 2016 – 48,8% pobranej wody (98,0 tys. m³). Pozostałe 51,2% stanowiły straty (30,6%) 

i woda wykorzystana na cele technologiczne (20,6%). 
3 Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm. 
4 Zarządzenie nr 144/15 z dnia 31.12.2015 r. 
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projektów uregulowań, wydawanie wymaganych prawem opinii w zakresie 
działania spółki), 

− ekonomiczno-finansowym (bieżące monitorowanie sytuacji finansowej spółki, 
analiza taryf na dostawę wody i odprowadzanie ścieków). 

(dowód: akta kontroli str. 56) 

Ad. 4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej 
w zakresie zaopatrzenia w wodę, określono w obowiązującym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Gozdnica. W zakresie zaopatrzenia 
w wodę wskazano w nim, m.in. następujące działania:  
− modernizację istniejącej stacji uzdatniania wody, 
− wyłączenie z eksploatacji istniejącą hydroforni wraz ze zbiornikiem 

wyrównawczym, 
− realizację nowego odcinka magistrali wodociągowej ze stacji uzdatniania wody 

do istniejącej sieci rozdzielczej na terenie miasta, 
− opomiarowanie zużycia wody, likwidację przecieków w sieci wodociągowej, 

sukcesywną wymianę starych odcinków sieci wodociągowych. 

(dowód: akta kontroli str. 33-35) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym obszarze. 

 

2. Prawidłowość informacji przesłanych do NIK o wykonaniu 
wniosków pokontrolnych 

Burmistrz Gozdnicy pismem z dnia 30.10.2015 r. poinformował NIK o działaniach 
podjętych w celu realizacji uwag i wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu 
pokontrolnym NIK, m.in. o: 
- konsultacji założeń do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

projektowanie nowej stacji uzdatniania wody zapewniającej nieprzerwane dostawy 
wody z uwzględnieniem rozwiązań obniżających koszty uzdatniania oraz jej 
przesyłu do zbiornika,  

- zobowiązaniu zarządu spółki do składania kwartalnych sprawozdań wykazujących 
ilość wody wydobytej do ilości wody sprzedanej, celem monitorowania strat, 
uregulowania brakujących zezwoleń oraz uprzedniego przedkładania jej projektu 
taryf wodno-ściekowych, 

- opracowaniu zasad nadzoru właścicielskiego nad spółką, 
- określeniu kierunków rozwoju sieci wodociągowej. 
Ustalenia kontroli NIK wykazały, że informacja z 30.10.2015 r. była rzetelna. 

(dowód: akta kontroli str. 14-57) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym obszarze. 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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IV. 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli5 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. 

 

Zielona Góra, dnia 22 czerwca 2017 r.  

 

                                                           

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

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Dyrektor 
Zbysław Dobrowolski Tomasz Przybysz 

inspektor kontroli państwowej. 
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........................................................ 
podpis Podpis 


