Surai, dnia 01 luty 2019 r.

BURMISTRZ SURA2A

Pani Julita Dziemianiuk

Radna Rady Mierskiej w Suraiu
Nr OG.0003.1.2019

Odpowiada.iqc na Pani interpelacjq z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie jako5ci wody z wodociEgu
w Suraiu wyjaSniam, co nastepuie:
Gmina Surai z dniem 1 maia 2018 r. przejqla prowadzenie zadari zwiqzanych ze zbiorowym

zaopatrzeniem w wodq od Sp6lki Wodociqgi Podlaskie. Prowadzenie tego zadania odbywa siq przy
pomocy pracownik6w Urzqdu Miejskiego w Suraiu, gdzie
innych gminach w tym celu
powotywane sq sp6lki prawa handlowego, czy tei odrqbne wydzialy. W Urzqdzie Miejskim
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Suraiu z uwagi na malq liczbq zatrudnionych os6b, zadanie to jest realizowane przez
pracownik6w, kt6rzy w swoich zakresach czynnoSci majq dodatkowo wiele innych obowiqzk5w z

r6inych dziedzin.
W miesiqcu paidzierniku 2018 r. odbyty siq wybory samorzadowe, gdzie pracownicy zostali
dodatkowo zaangaiowani w obowiqzki zwiazane z wyborami tj. reiestracja komitet6w,
kandydat6w na radnych, uczestnictwo w szkoleniach. Dlatego tei niekt6re informacje na stronach
internetowych Urzqdu ukazywaty siq z op6inieniem.
Zgodnie z oSwiadczeniem z dnia 09.01.2019 r. dotyczecym jako6ci wody zamieszczonym na
stronie Urzqdu potwierdzam, ie zaraz po otrzymaniu przeze mnie calkowitych wynik6w badari ti.
L7.t0.2078 r. podjqlem dzialania eliminujqce bakterie z grupy coli. Pracownicy zajmujqcy siq
kontrolq jako5ci wody przeprowadzili czynno5ci polegajqce na dezynfekcji wody podchlorynem
sodu.

Ponadto potwierdzam, ii informacje umieszczane na stronie www.suraz.pl byty
nieczytelne. Wynikalo to z faktu, ii wiadomoSci, komunikaty, wyniki zamieszczane na naszej
stronie byly w formie zdjqcia z rozszerzeniem .jpg. Jednak po otrzymaniu informacji z PSSE
w Biatymstoku o nieczytelnych komunikatach, zostaty niekt6re informacle ponownie
zamieszczone, tak aby byty czytelne dla mieszkaric6w.
UrzEd Mieiski w Suraiu podjql wszelkie niezbqdne dzialania w celu poprawy jako6ci wody,

miqdzy innymi zostaty wymienione niekt6re urzqdzenia wodociqgowe, a pracownicy
odpowiedzialni za sprawy zwiazane z wodq zostali zobowiqzani do natychmiastowego
informowania o ewentualnych nieprawidlowo5ciach.
Zgodnie z RozporzEdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2OL7 r. w sprawie jakosci
przeznaczonej
wody
do spoiycia przez ludzi ustalony zostal harmonogram pobierania p16bek wody
do badaf jakoSci wody, zgodnie z czqstotliwoiciq nie mniejszq nii jest to okreilone w zalqczniku
nr 3 do rozporzqdzenia tj. cztery razy w roku.W zwiqzku z 2aistniala sytuacjq bqdq przeprowadzane
dodatkowe badania kontrolne opr6cz ustalonych harmonogramem przez PPIS oraz dodatkowe
plukania urzqdze6.
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Bardzo gorqco Pafstwa przepraszam za calq, zaistnialq sytuacjQ i
niedopelnienie
procedur informacyrnych przez pracownik6w odpowiedzialnych za gospodarkq wodno - Sciekowq.

Jestem pewien, ii taka sytuacja nie bqdzie jui miala miejsca. O kaidym pojawieniu siq
nieprawidtowoSci wszyscy uiytkownicy korzystajEcy z ujqcia wody w Suraiu bqdq natychmiastowo
powiadomieni o tym fakcie.
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