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Mariusz Kawalec 
Radny Gminy Mielec

Wola Mielecka,

Pan Józef Prątek / fbif ( ^ {  
Wójt Gminy Mielec

interpelacja w sprawach: jakości wody, wysokości wpływów z podatków i wysokości 
zapłaconych kar.

Nasze ujęcia wady mają twardą wodę. W okresach letnich miejscowości leżące po lewej 
stronie Wisłoki borykają się z ograniczeniami wody, a nawet jej brakiem. GZGK nie ma 
odpowiednich pomieszczeń socjalnych i nie ma oddzielnej obsługi do wody i do kanalizacji. 
Ze względu, iż mieszkańcy sugerują mi pogorszenie się jakości wody w ostatnim czasie, a biorąc 
pod uwagę powyższe, nie mogę tego wykluczyć. Zwracam się więc do Pana Wójta z pytaniami:
1. Proszę podać podstawę prawną mówiącą, jak często w naszym przypadku woda musi być 
badana?
2. Zgodnie z powyższym pytaniem proszę o przekazanie mi wszystkich wyników badań, jakie i ile 
mają być ustawowo wykonane od stycznia 2015 roku do grudnia 2018 roku.
Proszę o zestawienie badań wody dostarczanej w całej gminie w rozbiciu na poszczególne ujęcia.

Budżet naszej gminy w dużym stopniu zależy od podatków, które do nas wpływają różnymi 
drogami. Wielokrotnie byłem świadkiem rozmów, gdzie padały sugestie na podstawie domysłów, 
jaka miejscowość ile wnosi do naszego budżetu. Jako radny nie mam wiedzy, aby odpowiedzieć na 
zadawane mi o to pytania. Mieszkańcy mają prawo znać rzetelną odpowiedź na ten temat, więc 
zwracam się do Pana Wójta z pytaniem:
3. Proszę podać wpływy z wszelkich podatków, jakie wpłynęły do gminy w 2018 r., w odniesieniu 
do każdego sołectwa uwzględniając podział na:
-wszystkie podatki, których wysokość ustala Rada Gminy niezwiązane z działalnością gospodarczą,
- wszystkie podatki, których wysokość ustala Rada Gminy, ale związane z działalnością 
gospodarczą,

Nasza gmina ma jeszcze tak wiele pilnych potrzeb inwestycyjnych, iż borykamy się 
z ciągłymi brakami finansowymi. W takiej sytuacji, gdy nie możemy zwiększyć swoich dochodów, 
należy szczególnie dbać o środki finansowe niepotrzebnie wyciekające z naszego budżetu. Za takie 
można uznać wypłacanie niepotrzebnych kar przez różnego rodzaju błędy i zaniedbania. 
W związku z tym zwracam się do Pana Wójta z pytaniami:
4. Proszę podać wysokość wszystkich kar zapłaconych i tych, które czekają na zapłacenie przez 
Urząd Gminy Mielec od 01.01.2016 r. do dnia 15.03.2019 r.
Proszę podać:
- datę dokumentu nakazującego zapłatę,
- kwotę do zapłaty,
- opis czego dotyczy kara,
- wskazać dział odpowiedzialny za nałożoną karę.

- pozostałe.
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