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Szanowny Panie,
odpowiadając na interpelację z 21.11.2019 r. (data wpływu ) w sprawie możliwości zakupu i usytuowania na
terenie gminy Pokój ogólnodostępnych pojemników do zbiórki nakrętek, na podstawie art.24 ust.6 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) informuję, że podzielam
Pana zdanie, że jest to ciekawa inicjatywa promująca idee wolontariatu i pomocy potrzebującym.
W interpelacji podaje Pan, że na terenie naszej gminy pojawia się wiele ogłoszeń, informacji o akcjach
charytatywnych, w tym poprzez zbiórkę plastikowych zakrętek i wskazuje Pan, że nasuwają się pytania: gdzie
oddać zakrętki, gdzie znajdują się skupy, czy ktoś je zbiera. Podaje Pan, skupy nie przyjmują tego surowca
w kilogramach.
Każda osoba zainteresowana pozyskaniem pomocy przygotowuje ogłoszenia, w których podaje gdzie
można oddać zakrętki i kiedy będą one zbierane. Takie rozwiązanie wynika z przepisów prawnych i
doświadczeń fundacji prowadzących zbiórkę zakrętek. Szczegóły np. na stronie Fundacji bez Tajemnic. Można
tam znaleźć informacje na temat w jaki sposób prowadzona jest akcja, jak należy oznakować pojemniki, w jaki
sposób można zostać koordynatorem/wolontariuszem, jak wygląda system odbioru zakrętek.
Odpowiadając na pytanie pierwsze, informuję, że istnieje możliwość zakupu pojemników na do zbiórki
zakrętek plastikowych. Odnosząc się do pytania drugiego, należy przeanalizować możliwości w tym zakresie.
W Koninie cała instalacja z podłożem, na którym jest ona ustawiona i z tablicą informacyjną kosztowała 43
tysiące złotych. Pan zaproponował 3 lokalizacje: 2 w Pokoju, 1 w Domaradzu. Szacowany koszt to 129 000 zł.
To spory wydatek, który można sfinansować z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przy tym
rozwiązaniu, koszty w wysokości 129 000 zł musiałyby być pokryte przez mieszkańców w ramach opłaty za
odpady komunalne. Ostateczną decyzję w kwestii uwzględnienia tych kosztów w opłacie za odpady komunalne
podejmie Rada Gminy Pokój.
W kwestii zapytania trzeciego, informuję, że usytuowanie pojemników przy Urzędzie Gminy Pokój,
przy szkołach w Pokoju i Domaradzu wymagać będzie zlecenia map do celów projektowych oraz przygotowania
trzech projektów zagospodarowania terenu z opisem. To koszt ok. 1476 zł dla jednej lokalizacji. Łącznie 4428
zł. Ten koszt należy uwzględnić również w opłatach za odpady komunalne, do których ponoszenia zobowiązani
są mieszkańcy. Oczywiście grunt pod ustawienie pojemników zostałby bezpłatnie użyczony.
Istnieje inne rozwiązanie, nieobciążające mieszkańców. W kraju znane są przypadki oddolnego
podjęcia takiej inicjatywy. To dzięki lokalnym organizacjom, posiłkującym się pomocą przedsiębiorców
zajmujących się spawaniem konstrukcji metalowych i malowaniem, powstają takie pojemniki.
To stowarzyszenia działające na terenie gminy w swych celach mają promocję wolontariatu, prowadzenie akcji
charytatywnych i możliwość prowadzenia zbiórek publicznych.
Ze strony Urzędu Gminy Pokój udzielę pomocy organizacyjnej oraz wskażę teren, gdy zgłosi się
organizacja pozarządowa z naszej gminy, która będzie zainteresowana postawieniem pojemnika.
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