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zgodnie z art T ustawy z dnia g marca 1gg0 r.
o samorzqdzie gminnym, zadaniem
jest zbiorowe zaopatrzenie w wode.
organy gminy odpowiadajq

wrasnym gminy

za dostarczanie mieszka6com wody
przeznaczonej do spoiycia naleiytej jako(ci.
Zgodnie z art. 72 pkt s ustowy o zbiorowym
zoopotrzeniu w
wodq i odprowadzoniu iciek6w, burmistrz jest
obowiqzany do informowania mieszkaric6w jakosci
o
wody

przeznaczonej do spo2ycia przez ludzi.

^

Przeprowadzone analizy wody pobranej w
dniu 02.10.201gr. w ramach kontroli wewnQtrzne.i
z
wodociqgu w surazu wykazary obecnoii bakterii
Srupy cori w iroici 4 jtk w 1oo mr wody. w zwiqzku z
obecnoSciq w/w bakterii, woda z wodociqgu
w rozumieniu rozporzqdzenio Ministro zdrowio
z dnia 7 grudnio
2017 r. w sprowie jokoici wody przeznoczonej
do spolycio przez rudzi nie odpowiadara wymaganiom
sanitarnym dla wody do spo2ycia' Zgodnie
z 5 3 ust.t rozporzqdzenia, woda jest bezpieczna
dla zdrowia
ludzkiego' je2eli jest wolna od mikroorganizm6w
chorobotw6rczych i paso2yt6w w liczbie stanowiqcej
potencjalne zagro2enie dla zdrowia ludzkiego,
wszelkich substancji w stqieniach stanowiqcych potenc.ialne
zagro2enie dla zdrowia ludzkiego. uzdatniona
woda dostarczana konsumentom nie powinna zawierai
bakterii grupy coli' wykazanie ich obecnoici
mo2e Swiadczyi o nieodpowiednim uzdatnianiu,
wt6rnym
zanieczyszczeniu czy tei nadmiernej ilojci
substanc.ii odiywczych.
Ponadto' Burmistrz sura2a byl zobowiqzany
do niezwlocznego poinformowania mieszkarlc6w gminy
niewlasciwej jako6ci wody ipodjqcia odpowiednich
dzialari naprawczych. przemawia za tym nie
tylko
interes spoleczny, ale koniecznoii dzialania
zgodnie z prawem.

o

Pytania wynikajqce z interpelacji:

1.

Dlaczego burmistrz zatail przed mieszkaicami gmin
y SuraZ informacje, i2 juz 09.10.2018r. Urzqd
Miejski w SuraZu otrzymal sprawozdanie czEstkowe
potwierdzajqce obecnoji bakterii coli pr6bce
w
wody pobranej z wodociqgu w dniu 02 -10-2018r.?
Na potwierdzenie zataczam skan sprawozdania
czqstkowego z dekretacjE sekretarz p Marianny
Rogalskie., idatq wplywu do tutejszego
Urzqdu
09.10.2018r. W oficjalnym o(wiadczeni u z dnia
09.01.2019r. zamieszczonym na stronie www.sura
z.ol

w zakladce Aktualnoki, burmistrz podaje, i2 o wykryciu bakterii coli Urzqd dowiedziat siq 17-102018r., co jest nieprawdA.

2.

3

Dlaczego burmistrz nie podjEl dziatari poprawiajqcych jako5i wody niezwlocznie tj. 09.10.2018r, lecz

dopiero po 8 dniach od daty otrzymania sprawozdania czestkowego informujqcego o obecno(ci
bakterii coli w pobranej pr6bce wody?

w Biatymstoku z dnia 28.12.20L8t. o warunkowym dopuszczeniu wody do
spoiyciazostatprzekazanymieszka6comdopieroog.ol.20lgr.?Przepisyprawanakazujq
Dlaczego komunikat PPls

niezwloczne przekazanie takiego komunikatu, czyli 28-rz-20l8, ewentualnie 29-L2-20L8(.
4

prawa nakladaia
Dlaczego p16bka kontrolna zostala pobrana dopiero 03.01.2019r.? Przepisy
obowiqzekniezwlocznegopobraniap16bekpozakorlczeniudzialaripoprawiajqcychjakoiiwody.

5

miaty na celu ukrycie
Czy manipulacie plikami na stronie yygwfglizpl w zakladce Wodociagi
dzialania urzqdu: 1'
zaniedbai i niedopatrzefi ze strony Urzqdu Miejskiego w suraiu? Przykladowe
usuniecieplikuonazwie08.08'2018r.zawierajqcegosprawozdanieczastkowezdnia0S.l0-2018r.
dokunlent6w celem
potwierdzajEce obecno6d bakterii coli, 2' ponowne skanowanie niekt6rych

poprawieniaichjako3ci,3.usunieciepismaprzewodniegoPPlswBialymstokuorazinformacjio
wszczqciupostqpowaniaadministracy'ineSowsprawieniewlaSciwejjakoSciwodywwodociEguSura2
28 12'2018r')
izamieszczenie w to miejsce komunikatu PPIS w Biatymstoku z dnia
5

przyczyny ska2enia wody' kontrolq stanu
Czy zostaly podjqte dzialania maiqce na celu zbadanie
poboru pr6bek do badai z uwagi na fakt' i2 w
technicznego sieci oraz czy zwiqkszono czestotliwos'

2Ol8r.swvierdzonoponadnormatywnEmetnosiwody(KomunikatPPlSzdnia06'07'2018)'
przy normie 100.itk/ml (pismo
przekroczenie liczby mikroorganizm6w -wynik powy2ej 300jtk/ml
PPIS z 13.07.2018r.),

obecno6t bakterii coli?

&aea^*g,n*,1^...
podpis wnoszqcego interPelaciq

lnterpelacjadotyc2ysprawistotnychdlagminy,obe.imuiewskazaniakonieczno6cirozwiqzaniaproblemu

powinna zawierae przedstawienie stanu faktycznego oraz wynikajqce ze6
i iedanie zajqcia stanowiska.

pyta n ia.

