
 

Szanowni Państwo, 

 

  W odpowiedzi na pytania, które zostały zadane podczas obrad XLVI Sesji VIII kadencji 

Rady Gminy Firlej odbytej w dniu 02.09.2022 r., jako pełniący funkcję Kierownika Referatu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuję, że w miejscowości Firlej i Przypisówka są 

realizowane projekty polegające na rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacji 

pompowni ścieków. Zadania wykonywane są przez firmy wyłonione w drodze zamówienia 

publicznego. Wykonywane prace są nadzorowane przeze mnie bądź pracowników 

oczyszczalni, aby efekty tych prac były jak najlepsze.   

  Firma wykonująca rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego przed wejściem na plac 

budowy przedstawiła harmonogram, który ich zdaniem pozwoli im na szybką realizację 

zadania, dlatego też został on przeze mnie zatwierdzony. Jednocześnie podkreślę, że osobiście 

poleciłem firmie w pierwszej kolejności wykonanie sieci na ulicy Akacjowej, ponieważ ulica ta 

znajduję się w sąsiedztwie Ujęcia Wody w Firleju, a zadaniem Gminy jest ochrona tych 

zasobów.  

  Firma wykonująca modernizację pompowni ścieków w aglomeracji Firlej, również 

przed przystąpieniem do prac przedstawiła swój harmonogram. Z uwagi na sezon letni 

modernizacja w miejscowości Firlej była by utrudniona, więc zdecydowałem, że w pierwszej 

kolejności prace rozpoczną się w miejscowości Przypisówka. W takiej też kolejności firma 

zamówiła potrzebne komponenty. W trakcie prac oprócz pompowni, która jest w danym 

momencie modernizowana wyłączane są również inne przepompownie by zatrzymać napływ 

ścieków. W tym czasie pracownik obsługujący ciągnik z beczką przewozi zatrzymane ścieki na 

oczyszczalnię by podczas w/w prac mieszkańcy mogli bezproblemowo korzystać z sieci 

kanalizacyjnej. Oczywiście przy pracach w miejscowości Firlej sytuacja jest analogiczna z tym, 

że dopływ ścieków do przepompowni jest większy.  

  Podczas prac w Firleju podjąłem decyzję o zmianie kolejności wykonywanych prac  

z uwagi na rozpoczęcie działalności szkoły, a było to możliwe dzięki wcześniejszemu 

ukończeniu modernizacji w Przypisówce. Dlatego też pracownicy gospodarczy zostali 

zaangażowani do pomocy by remont obiektu nie zakłócił funkcjonowania placówki. Podobnie 

wyglądała sprawa na obiekcie przy ulicy Zakościelnej. Był to jeden z najbardziej 

problematycznych obiektów, w którym dodatkowo doszło do uszkodzenia pompy podczas 

eksploatacji. Tam również zostali zaangażowani pracownicy na moje polecenie.   

  Dużą niesprawiedliwością jest mówić, że pracownicy podczas w/w prac nie pracowali 

na rzecz mieszkańców. Pracowali przy obiektach i na drogach, które są własnością Gminy Firlej 

i to mieszkańcy z nich korzystają, więc pracowali dla nich. Swoje decyzje podjąłem, aby 

mieszkańcy jak najmniej dotkliwie odczuli wykonywane prace. Takie decyzje będą również 

podejmowane w przyszłości, jeśli będzie wymagało tego dobro mieszkańców i zapewnienie 

ciągłości usług.  

   

  Podczas prac w Sołectwie Zagrody Łukówieckie, równiarka drogowa DZ180 uległa 

uszkodzeniu. Stwierdzono uszkodzenia sprzęgła. Z racji tego, że jest to rosyjska konstrukcja  

z lat 70, części są trudno dostępne, a tym bardziej w obecnym czasie konfliktu Ukraińsko-



Rosyjskiego. Po długim oczekiwaniu udało się zakupić zestaw sprzęgła. Oddelegowani przeze 

mnie operatorzy wymienili uszkodzony element, aby zmniejszyć koszty, jakie zostałyby 

poniesione przy zleceniu usługi firmie zewnętrznej oraz jak najszybciej przywrócić maszynę do 

pracy. Po wyregulowaniu i konserwacji innych elementów tego wymagających maszyna 

wykonała pracę na drodze Sobolew-Majdan Sobolewski, po czym następnego dnia 

stwierdzono problem z silnikiem rozruchowym. W tej sytuacji podjąłem działania celem 

pozyskania mechanika, który pomoże rozwiązać problem. Po stwierdzeniu usterki i naprawie 

maszyna niezwłocznie wróci do pracy.  

 

  W nawiązaniu do pytania o realizację Funduszu Sołeckiego w miejscowości Firlej 

informuję, że jest on w trakcie realizacji. Gmina Firlej uzyskała warunki techniczne rozbudowy 

sieci z PGE S.A., zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej wg wydanych 

warunków.  Po otrzymaniu projektów i zgłoszeniu robót, zostaną podjęte prace w terenie. Nic 

nie wskazuje na to by inwestycja nie została zrealizowana przed końcem roku. 

   Przypomnę, że rozliczenie prac wykonywanych z Funduszu Sołeckiego następuje  

w końcowych dniach grudnia danego roku.  

 

 

            Z poważaniem 

                        Michał Zaremba 

     Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

         

 

 

 


