BR.1711.7.2016
Protokół nr 17/16
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chojnicach
1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:
Burmistrz Miasta Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.
2. Imię i nazwisko kontrolujących:
1) Edward Gabryś
2) Antoni Szlanga
3) Stanisław Kowalik
4) Bogdan Marcinowski
5) Maria Sulima Sułkowska
6) Mariusz Brunka
7) Kazimierz Drewek

- przewodniczący,
- zastępca przewodniczącego,
- członek,
- członek,
- członek,
- członek,
- członek.

3. Data przeprowadzenia kontroli: 30 grudnia 2016r. - 21 lutego 2017r.
4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:
Kontrola działań burmistrza Chojnic w ramach sprawowanego przez niego nadzoru
właścicielskiego nad Centrum Park sp. z o.o. w Chojnicach w przedmiocie możliwego
naruszenia zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego na obiektach prowadzonego
przez spółkę basenu wraz z oceną wypracowanych zasad prewencji w tym względzie.
5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:
Arseniusz Finster – Burmistrz Miasta Chojnice
6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:
Kontrolę rozpoczęto w dniu 30 grudnia 2016 r. kierując do burmistrza zawiadomienie o kontroli
z zapytaniem o działania podejmowane przez niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa
użytkowników pływalni Centrum Park (załącznik nr1).
Burmistrz odpowiedział na to pismo w dniu 12 stycznia 2017r. dołączając do niego obszerne
wyjaśnienie sporządzone przez Zarząd Spółki Centrum Park. (załącznik nr 2).
Kontrolujący zapoznali się także z następującymi dokumentami:
1) Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem miasta Chojnice (Załącznik nr3);
2) Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz
warunków sanitarno-epidemiologicznych z października 2014r. (załącznik nr 4);
3) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać woda na pływalniach (załącznik nr 5).
Analiza informacji przekazanej przez Burmistrza autorstwa Zarządu Centrum Park
spowodowała, że kontrolujący postanowili spotkać się Burmistrzem i ustnie doprecyzować
odpowiedzi, które budziły wątpliwości.
W swoim piśmie przewodnim do Burmistrza Zarząd Spółki w ostatnim zdaniu podaje informację:
„…Taka sytuacja obowiązywała do czerwca 2016 r. Następnie weszło w życie rozporządzenie.”
Taki zapis wskazuje, że Zarząd nie zapoznał się z treścią w/w Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 r., które określiło termin obowiązywania w ciągu 14 dni od daty publikacji
czyli 17 grudnia 2015 r.
W związku z tym kontrolujący doszli do wniosku, że wszelkie działania mające na celu realizację
postanowień Rozporządzenia były spóźnione i faktycznie podejmowane w połowie 2016 r., czyli po
jego terminie wejścia w życie.
Powoływanie się na przepisy z 2014 r. w sytuacji, kiedy obowiązuje nowe Rozporządzenie ma,
zdaniem kontrolujących, na celu zrzucenie z siebie odpowiedzialności za zaistniałą sytuację
dotycząca pojawienia się w wodzie pałeczek ropy błękitnej ujawnioną przez Radio Weekend. Nie
można zgodzić się z wyjaśnieniem, że określenie tego faktu „awaria” było właściwe. Wprawdzie
poprzednie regulacje prawne dopuszczały taki termin jak „awaria” na określenie skażenia wody,
jednak te akty nie obowiązywały już w 2016 r.
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Należało zatem – zdaniem kontrolujących – podać prawdziwą przyczynę wyłączenia eksploatacji
basenu i to przed informacja medialną.
W dniu 4 lutego 2016r. kontrolujący spotkali się z Zarządem i Radą Nadzorczą Spółki. W
trakcie spotkania ustalono, że faktycznie przystąpiono do realizacji zasad określonych
Rozporządzeniem dopiero w 2016 r. Podjęte działania miały na celu znalezienie certyfikowanego
laboratorium analitycznego, które byłoby właściwe do przeprowadzania badań wody. Według
ustnej informacji Prezesa w tym czasie nie było w pobliżu certyfikowanego laboratorium. Po
jakimś czasie taki certyfikat uzyskało laboratorium w Tucholi, a po nim laboratorium w
Człuchowie. Zlecono zatem badania jednemu z nich jednak nie zachowując częstotliwości
określonej w Rozporządzeniu.
Zdziwienie budzi także fakt, że Rada Nadzorcza czuwająca nad prawidłowym działaniem
Spółki nie zareagowała na fakt nieprzestrzegania fundamentalnego aktu prawnego dla tego typu
placówki. Nie można zgodzić się także z dywagacjami na temat treści Rozporządzenia. Kontestacje,
iż jest ono zbyt rygorystyczne, gdyż zakłada zerową obecność bakterii w wodzie są, zadaniem
kontrolujących, nie na miejscu, w sytuacji, gdy w grę wchodzi zdrowie użytkowników pływalni.
W swoich ustaleniach kontrolujący zainteresowali się również faktem, że Radio Weekend
wcześniej niż Spółka poznało wyniki badania wody basenowej. Trudno stwierdzić skąd Radio
uzyskało tę informację. Okazało się jednak, iż wynik badania wody przesłany został pocztą do
Spółki, ale zgodnie z obowiązującą „rutyną” przekazany został do działu technicznego i tam trafił
do czyjegoś biurka. Wskazuje to na fakt braku zasad obiegu dokumentów w firmie powodujący, że
nawet tak ważne dokumenty dla funkcjonowania pływalni i zabezpieczenia zdrowia jej
użytkowników zostały zlekceważone.
Na koniec pozytywnie należy ocenić fakt opracowanie i wdrożenia procedury nadzoru nad
jakością wody (załącznik nr 6), jednak data wydania stosownego zarządzenia (luty 2017r.) wydaje
się mocno spóźniona.
W podsumowaniu kontroli można stwierdzić, co następuje:
1) Zaistniała sytuacja, która spowodowała przeprowadzenie kontroli zawiniona została przez
Zarząd Spółki poprzez nieprzestrzeganie procedur wyznaczonych Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na
pływalniach;
2) Brak instrukcji obiegu dokumentów spowodował opóźnienie reakcji na stwierdzony fakt
skażenia wody i dalsze perturbacje związane z odpływem klientów, zerwaniem wcześniej
zawartych umów (np. z miastem Tuchola) i tym samym działanie na szkodę wyniku
finansowego;
3) Braki w bieżącej kontroli w tak ważnej kwestii ze strony Rady Nadzorczej, która nie powinna
dopuścić do tego rodzaju zaniedbań.
W związku ze stwierdzonymi w/w uchybieniami zaleca się Burmistrzowi natychmiastowe
wdrożenie działań mających na celu ich wyeliminowane. Ponadto kontrolujący rekomendują, aby w
postępowaniu konkursowym na stanowisko Prezesa Zarządu Centrum Park Spółka z o.o.,
szczególną uwagę zwrócić na zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego.
Prace komisji w pełni potwierdziły ustalenia poprzednich kontroli w zakresie niedomagań
organizacyjnych
w spółce.
Podpis kontrolowanego:
Arsenusz Finster

Popisy kontrolujących:
……………………

Edward Gabryś

……………………

Antoni Szlanga

……………………
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Chojnice, dnia 27 lutego 2017r.

Stanisław Kowalik

……………………

Bogdan Marcinowski

……………………

Maria Sulima Sułkowska

……………………

Mariusz Brunka

……………………

Kazimierz Drewek

……………………

