Interpelacja w sprawie zagrożenia dostaw wody dla ok 7 tys. mieszkańców Gminy Mielec i możliwego
wpływu na bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców oraz bezpieczeństwo zdrowotne zwierząt.

Od kilkunastu dni mieszkańcy wsi Rzędzianowice, Wola Mielecka, Podieszany, Rydzów, Książnice,
Goleszów i Boża Wola borykają się z problemami z dostawami wody. Od tygodnia czasu problemy
nasiliły się istotnie, a od ostatniej soboty mieszkańcy sygnalizują, że samorząd gminny utracił kontrolę
nad dostawami wody. Nie podaje on bowiem precyzyjnych terminów dostaw, czy ograniczeń.
Zaopatrzenie w wodę należy do zadań samorządu gminnego, w tym przypadku do wiejskiej Gminy
Mielec, która w ostatnich dniach problemy z dostawami wody tłumaczy remontem ujęcia wody w
Rzędzianowicach, które zaopatruje ww. miejscowości.
Remont ten w mojej opinii przekształcił się w stan permanentnej awarii. Woda, jeżeli nawet jest to w
przypadkowych godzinach w ciągu doby oraz pod bardzo niskim ciśnieniem, w zasadzie sączy się z
kranu. Uniemożliwia to od wielu dni używanie sprzętu agd; pralek, zmywarek, grozi awariami
podgrzewaczy. W ostatnich kilku dniach, wody było tak mało, że mieszkańcy nie mogii się wykąpać, a
nawet umyć naczyń.
W ostatnią niedzielę po ostrych protestach mieszkańców gmina podjęła się dystrybucji wody pitnej z
beczek w dwóch lokalizacjach, co wydaje się zdecydowanie niewystarczające dla 7 tysięcy
mieszkańców.
Ogromny niepokój rodziców budzi stan sanitarno-epidemiologiczny szkół gminnych w
Rzędzianowicach, Woli Mieleckiej, Podleszanach, Książnicach. Dzieci nie miały możliwości umycia rąk,
czy nawet spłukania sanitariatów.
Brak wody powoduje trudną sytuację w hodowli zwierząt domowych i gospodarskich i stanowi
dodatkowe zagrożenie ASF oraz ptasią grypą. Wielu hodowców zwierząt zgłasza do mnie
dramatyczną sytuację z powodu braku wody i niezabezpteczeniu przez gminę dostaw alternatywnych.
Mając powyższe na uwadze zwracam się do Pana Starosty oraz powiatowych inspekcji o wsparcie
bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców Gminy Mielec pozbawionych wody, a także w zakresie
bezpieczeństwa weterynaryjnego oraz przeciwpożarowego, jak również o udzielenie Gminie Mielec
możliwej pomocy w zakresie organizacji dostaw wody pitnej dla mieszkańców oraz do pojenia
zwierząt.

