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INTERPELACJA
w sprawie publikowania wyników badań wody w Gminie Bobrowice

Dnia 13 września 2019 roku w odpowiedzi na moją interpelację dotyczącą
powtarzającego się zanieczyszczenia wody na stacjach uzdatniania w Gminie
Bobrowice, w której poprosiłem o “publikację wyników badań wody w Biuletynie
Informacji Publicznej niezwłocznie po ich otrzymaniu” odpowiedział Pan:
“Informujemy, że dokładamy wszelkich starań, aby badania były
publikowane na stronie BIP Gminy Bobrowice od razu po otrzymaniu
oryginału z badań z laboratorium. Musimy Tylko nadmienić, że pierwsze
wyniki zazwyczaj dostajemy telefonicznie, aby bezzwłocznie móc przystąpić
do działań naprawczych. Zanim dostaniemy wyniki pocztą z podpisem
laboranta jest to czas ok. 3 dni. stąd opóźnienia na stronie BIP.”
W związku z tym, że od rzeczonej odpowiedzi minęło przeszło 1,5 roku, a stan
publikacji wyników znacząco się pogorszył - wyniki nie są publikowane, są
publikowane cząstkowo, są publikowane w mediach społecznościowych a nie w
BIP - proszę raz jeszcze o podjęcie natychmiastowych działań, aby poprawić
obecny stan rzeczy poprzez:
1.

Publikację wszystkich wyników badań wody nie później niż w ciągu 3 dni
roboczych od ich otrzymania z laboratorium.

2. Uporządkowanie dotychczasowych wyników oraz publikację pominiętych.
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3. Zmiany w zakładce “Jakość wody” w BIP Gminy Bobrowice poprzez podział
na podkategorie - 1. Wyniki badań, 2. Komunikaty i ogłoszenia.
4. Wprowadzenie kolorystycznych akcentów w raportowaniu stanu wody:
○

woda niezdatna do spożycia - kolor czerwony,

○

woda zdatna do spożycia po przegotowaniu - kolor żółty,

○

woda zdatna do spożycia - kolor zielony,

○

komunikaty informacyjne (pozostałe) - kolor niebieski.

Jednocześnie proszę o dołączenie do odpowiedzi wyników badań z terenu
Gminy Bobrowice od dnia 01.01.2021 r. do kolejnych zaplanowanych na dzień
27.04.2021 r. zgodnie z harmonogramem poboru próbek.
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