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Protokół kontroli  

 

 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice  
 
I. CZĘŚĆ WSTĘPNA 
 
1. Przedmiot, miejsce i termin przeprowadzenia kontroli  

Kontrola w temacie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczeń przeciwpożarowych w 

zakresie hydrantów i zbiorników przeciwpożarowych.  

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy Pabianice w dniu 10 czerwca 2015 r.   przez 

Komisję Rewizyjną Rady Gminy Pabianice. 

 

2. Skład osobowy zespołu kontrolującego 
 
Henryk Szafrański  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej   

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

Błoch Jerzy 

Kowalski Krzysztof 

Marciniak Anna 

 

3. Oświadczenie  

 
Członkowie Komisji oświadczają, że nie istnieją związki rodzinne lub inne mogące wywołać 

wątpliwości o ich bezstronności w stosunku do przedmiotu kontroli.  

 
Wykaz osób składających wyjaśnienia 
 
Inspektor A. Zajda, inspektor S. Izbicki.  

 
5. Wykaz dokumentów z którymi zapoznał się zespół kontrolujący 

 
1. Informacja sporządzona dla Komisji Rewizyjnej zawierająca dane na temat  zbiorników 

przeciwpożarowych i działek na których są one  usytuowane i których właścicielem jest 

gmina Pabianice.   

2. Informacja na temat czynnych  hydrantów na terenie gminy Pabianice.  

 

 

 

II. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
  
Opis stanu faktycznego, wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem 
dowodów na podstawie których ustalono te nieprawidłowości, a zwłaszcza dokumentów, 
wyjaśnień pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych:  
 

Komisja zapoznała się z informacją na temat   zbiorników przeciwpożarowych i działek na 

których są one  usytuowane i których właścicielem jest gmina Pabianice oraz   informacją na 

temat czynnych  hydrantów na terenie gminy Pabianice. Informacje w załączeniu do 

niniejszego protokołu. 
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Inspektor A. Zajda poinformował, że zbiorniki przeciwpożarowe nie są  już od bardzo dawna 

wykorzystywane przez jednostki OSP  do pobierania wody. Na terenie gminy jest doskonale 

rozwinięta sieć  wodociągowa. Jednostki OSP pobierają wodę do zbiorników w samochodach 

strażackich bezpośrednio z  wyznaczonych hydrantów. Stacje wodociągowe znajdujące się na 

terenie gminy wyposażone są w  agregaty prądotwórcze, w związku z czym nie istnieje 

zagrożenie braku pobrania wody z powodu przerwy w dopływie prądu. Gmina Pabianice 

znajduje się w bliskim sąsiedztwie z miastem Pabianice skąd też ma możliwość pozyskania 

wody w razie zagrożenia pożarem. Zbiorniki pp. znajdujące się na prywatnych gruntach zostały 

zlikwidowane przez właścicieli tych gruntów.  

Przewodniczący Komisji H. Szafrański przypomniał, że w poprzedniej kadencji poruszany był 

temat  zbiorników pp. a także ewentualnej ich likwidacji. Skoro nie spełniają swojej roli, są 

zanieczyszczone, zamulone poddał pod rozwagę podjęcie wniosku o ich likwidację. 

 

Radny K. Kowalski zabierając głos odniósł się do zbiornika znajdującego się na terenie 

miejscowości Rydzyny. Poddał  pod rozwagę rozważenie zasypania  tego zbiornika i 

wygospodarowanie działki, która jest własnością gminy dla potrzeb mieszkańców.  

 

Komisja poparła  wniosek radnego K. Kowalskiego i biorąc pod uwagę to, że zbiorniki pp 
nie są wykorzystywane przez jednostki OSP, postawiła wniosek do Wójta Gminy o 
rozważenie ich likwidacji  i przedłożenie koncepcji zagospodarowania tych działek. 
 
Następnie informację na temat hydrantów na terenie gminy przedstawił Komisji inspektor S. 

Izbicki. 

Poinformował, że do końca 2014 r. eksploatacją sieci wodociągowej na terenie gminy, 

konserwacją, naprawami zajmowała się wynajęta firma. Była podpisana umowa na obsługę 

sieci i pełniony był dyżur całodobowy.  

Od 2015 r. przedstawia się to w sposób taki, że nadzór nad siecią wodociągową sprawowany 

jest przez gminę, konserwatorzy obsługujący hydrofornię zajmują się usuwaniem awarii:  Są to 

p.  Antoniewski i p. K. Szczerkowski, natomiast obsługą, konserwacją,  naprawą hydrantów 

zajmuje się konserwator hydroforni w Górce Pabianickiej p. W. Hans.  

Jest grupa hydrantów na terenie gminy, która  utrzymywana jest w ciągłej sprawności. Są to te 

hydranty, których listę posiadają jednostki OSP. 

Hydranty są  sprawne przy wszystkich krzyżówkach, strażnicach, szkołach, większych 

skupiskach ludzi.  Został  wykonany wiosenny ich przegląd. 

Zakupiono 150 dekli plastikowych na hydranty, będą uzupełniane na brakujące. 

Pojawia się też problem z wykorzystywaniem hydrantów, poborem nielegalnym z nich wody 

bez naszej  wiedzy. Jeżeli ktoś nie poda nam takiej informacji, nie zadzwoni do nas, nie możemy 

zapobiec temu. 

Na pytanie radnego K. Kowalskiego, czy rozkład punktów czynnych hydrantów pod kątem 

bezpieczeństwa pp. jest wystarczający,  inspektor S. Izbicki odpowiedział, że w jego ocenie jest 

to wystarczające, lista sprawnych hydrantów została przekazana do jednostek OSP.  

Następną kwestię jaką poruszył radny K. Kowalski była kwestia ciśnienia wody na tzw. ślepych 

uliczkach w Rydzynach. Tu zwrócił uwagę na to, że jest ono niskie, co nie pozwoli na 

zapełnienie w razie potrzeby zbiornika na wodę dla celów pp.  

Inspektor S. Izbicki odpowiedział, że ciśnienie wody w sieci wodociągowej na terenie gminy 

znacznie się poprawiło, nie ma żadnego punktu poniżej 2,5 atm. Korzystamy z różnych źródeł 

zapewnienia wzmocnienia ciśnienia, wzmożone jest także zasilanie z miasta. Generalnie na 

całym terenie utrzymywane jest ciśnienie 4,5 atm. W Rydzynach, aby poprawić  zasilanie w 

uliczkach ślepych zostało wykonane tzw. spięcie, ażeby obieg wody był wzmocniony. 
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Pozostały jedynie nieduże fragmenty do wykonania. Na skutek zmiany przepisów płukanie 

sieci wodociągowej wykonuje się na jej końcówkach -  na żądanie.  

Więcej spraw nie poruszono. 

Komisja pozytywnie oceniła rozmieszczenie i funkcjonowanie hydrantów w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy.  
Komisja sugeruje, aby inwestycje były sprawnie realizowane,  podnieść jeszcze ich jakość.  
 
 

 

2. Wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów na 
 podstawie których ustalono te nieprawidłowości a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień 
pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych.  
 
Nieprawidłowości nie stwierdzono  

 

III PODSUMOWANIE KONTROLI I WNIOSKI  

 

1. Ocena zgodności lub niezgodności działania z prawem. 
 

Niezgodności działania z prawem nie stwierdzono. 

 

 
2.Wnioski pokontrolne wymagające przyjęcia przez Radę i kierowane do wykonania. 
 

Komisja nie przedstawia wniosków pokontrolnych do Rady Gminy.  

 

Wykaz załączników 
 

1. Lista obecności członków Komisji – zał. Nr 1 

2. Informacja sporządzona dla Komisji Rewizyjnej zawierająca dane na temat  zbiorników 

przeciwpożarowych i działek na których są one  usytuowane i których właścicielem jest 

gmina Pabianice – zał. Nr 2.   

3. Informacja na temat czynnych  hydrantów na terenie gminy Pabianice. – zał. Nr 3. 

 

 
Protokół zawiera 4  ponumerowane  strony. 

 

 
PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Szafrański   ......................................... 

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej  

 

Anna Marciniak – w – ce Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  …………………………… 

 

Błoch Jerzy  …………………………………………………………………………………... 

 

Kowalski Krzysztof …………………………………………………………………………….. 
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V. ADNOTACJA O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROTOKOŁEM KIEROWNIKA PODMIOTU 

KONTROLOWANEGO. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Pouczenie – na podstawie § 52 ust. 4 Statutu Gminy Pabianice Kierownik kontrolowanego 

podmiotu ma prawo zgłaszać zastrzeżenia co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli w 

ciągu 7 dni od przedłożenia protokołu do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Komisja 

Rewizyjna  rozpatruje w ciągu 3 dni zgłoszone zastrzeżenia.  

 

 

Do wiadomości : 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice  

 

Wójt Gminy Pabianice 

 

Kierownik podmiotu kontrolowanego 

 

 

 

 

 

 

 


