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STAROSTWO POWIATOWE W MIELCU
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Mielec
ul. Stanisława W yspiańskiego 6

WNIOSEK 

zapytanie radnego

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego 
Burmistrz Miasta i Gminy Przecław 
Pow iatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu

Od dłuższego czasu m ieszkańcy Miasta i Gminy Przecław kierują do mnie peine niepokoju uwagi dotyczące jakości wody dostarczanej 
siecią wodociągu komunalnego.
Pamiętamy niedawną sytuację z zakażeniem  wody w sieci wodociągowej bakteriami, z którym Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu 
radził sobie bardzo diugo.
Obecnie w okresie letnich upaiów i tradycyjnego wzrostu zapotrzebowania na wodę m ieszkańcy Miasta i Gminy Przecław są  zaniepokojeni 
jakością tego co płynie w ich kranach. Skargi m ieszkańców dotyczą zabrudzenia wody i zapachu. Ci m ieszkańcy, którzy pisali do mnie nie 
mają na tyle odwag) aby pić taką wodę nawet po przegotowaniu ponieważ dalej śmierdzi.
Zw iększa się ilość chloru w wodzie, mimo to je j stan jest nadal taki fatalny. W ocenie mieszkańców nie spełnia warunków do spożycia. 
Mając na uwadze skargi m ieszkańców naszego powiatu, oraz kierując się zapisem  art. 21. Ustawy o samorządzie powiatowym, który w 
ust 1 stanow i, że „Radny obow iązany jest kierować się dobrem wspólnoty sam orządowej powiatu. Radny utrzymuje stałą więź z 
m ieszkańcam i oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez m ieszkańców powiatu postulaty 1 przedstaw ia je 
organom powiatu do rozpatrzenia, nie je st jednak zw iązany instrukcjami wyborców." Zwracam się z zapytaniem  o podanie informacji; 
a/ czy stan jakości wody jes t znany Pani Burmistrz Miasta i Gminy Przecław f czy potw ierdza ona skarg i m ieszkańców ? 
b/ co w ocenie Pani Burmistrz je st przyczyną nieakceptowanej jakości wody w wodociągach podległych Zakładowi Gospodarki Komunalnej 
w Przecławiu ?
c/czy Pani Burmistrz potw ierdzi, że woda podlega badaniom, jakie są  wyniki tych badań, kto je ostatn i raz przeprowadził, w jakim miejscu ł 
kiedy ?
d/czy Pani Burmistrz przewiduję poprawę jakości wody, od kiedy ?
e/ czy w ocenie Pani Burmistrz nie je st zasadne dostarczanie m ieszkańcom przez gminę wody pitnej ?
f/ czy w ładze powiatu liczą się z ewentualnością zagrożeń dla zdrowia ludzi i zw ierząt, czy monitorują sytuację zw iązaną z jakością wody 
wykorzystując pow iatowe inspekcje i służby ?
g/ mając na uwadze powtarzające się problemy z jakością wody dostarczanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu, skargi 
m ieszkańców, jak Pani Burmistrz ocenia działania podległej Jej jednostk i i je j kierownictwa pod względem  profesjonalizmu i sprawności ?

pozostaję z poważeniem  
Kazim ierz Gacek
Radny Rady Powiatu Mieleckiego
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