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Radny Gminy Mielec

W odpowiedzi na zapytania z dnia 06.02.2019r. dotyczące wywozu odpadów 
biodegradowalnych informuję:

Ad. 1. Odpady biodegradowalne to nie tylko liście, gałęzie i trawa z koszenia, ale także inne 
jak np. obierki czy resztki kuchenne. Nie wszyscy mieszkańcy Gminy posiadają 
kompostowniki gdzie mogliby te resztki gromadzić, tym samym jest potrzeba 
ich wcześniejszego wywozu. Jednakże jeżeli mieszkańcy zgłaszają potrzebę późniejszego 
wywozu odpadów tzw. zielonych istnieje możliwość korekty harmonogramu.

Ad. 2. Zgodnie z zawartą umową z Konsorcjum firm z liderem MPGK sp. z. o.o. 
to wykonawca usług przygotowuje harmonogram wywozu i przesyła do Gminy. Do zadań 
pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi należy współpraca z przedsiębiorstwem 
które na terenie gminy Mielec wykonuje usługi w zakresie odbioru, transportu 
i zagospodarowania odpadów w tym min. uzgadnianie harmonogramu lub jego korekta.

Ad. 3. Gmina Mielec podjęła działania zmierzające do przesunięcia terminu pierwszego 
wywozu odpadów biodegradowalnych na miesiąc maj. Informacja w tej sprawie trafi 
do mieszkańców w najbliższym czasie.

Odpowiedź sporządził:
Mirosław Serafin - Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

W odpowiedzi na zapytania z dnia 06.02.2019 r. dotyczące umieszczania na stronie 
internetowej Gminy składanych przez radnych interpelacji i zapytań oraz udzielonych 
odpowiedzi informuję, że Wójt Gminy Mielec w pełnym zakresie wykonuje zapis art. 24 
ust. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 
z późn. zm.). Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do 
publicznej wiadomości poprzez bieżąca publikację w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Mielec w zakładce Rada Gminy.

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące rzekomego braku informacji o posiedzeniach 
Komisji Rady Gminy Mielec przed sesją zwołaną na dzień 6 lutego 2019 r. informuję, 
że informacja o posiedzeniach Komisji, które odbyły się w dniu 31 stycznia 2019 r. została 
podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez zamieszczenie



w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mielec w zakładce Rada Gminy w dniu 
28 stycznia 2019 r., do którego prowadzi odnośnik na stronie internetowej Gminy Mielec 
( zakładka Rada Gminy -  posiedzenia komisji).

W odpowiedzi na zapytanie o miejsce zamieszczania informacji o terminach 
posiedzeń komisji Rady Gminy Mielec informuję, że dla rozgraniczenia i wyodrębnienia 
informacji przekazywanych mieszkańcom Gminy Mielec, informacje o terminach posiedzeń 
komisji są zamieszczane we właściwym miejscu do tego przeznaczonym w BIP Gminy 
Mielec (zakładka Rada Gminy -  posiedzenia komisji).

Ponadto informuję, że odpowiedzi na powyższe zapytania zostały udzielone 
niezwłocznie podczas obrad sesji Rady Gminy Mielec odbytej w dniu 6 lutego 2019 r.

Odpowiedź sporządziła:
Stanisława Wrażeń -  inspektor ds. obsługi Rady Gminy i Samorządu Wiejskiego 
oraz Współpracy z Organizacjami Społecznymi.

Otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a.


