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Zapytanie składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji 

o konkretnym stanie faktycznym. Korzystając z nadanych uprawnień radnemu gminy - art. 24 ust. 5 Ustawy 

o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. wnoszę zapytanie do Wójta Gminy dot. możliwości lokalizacji 

pojemnika charytatywnego na nakrętki 

 

 

 

Jako samorząd powinniśmy się czynnie włączać w propagowanie zachowań proekologicznych 

i prospołecznych, w tym akcji charytatywnych. Wiele samorządów w Polsce, poprzez lokalizowanie pojemników 

na nakrętki, umożliwia mieszkańcom branie udziału w projektach charytatywnych, które budują więzi i oddają to 

co najistotniejsze - bezinteresowną chęć pomocy innym. 

Zwracam się z prośbą o zlokalizowanie na terenie gminy Staroźreby dwóch pojemników na nakrętki - 

w m. Nowa Góra i w m. Staroźreby, w formie i kształcie podobnym do określonego poniżej.  

 

Dlaczego akurat nakrętki? Bo szkło jest niebezpieczne, butelki plastikowe zbyt tanie, metal kłopotliwy 

w zbiórce, a puszki aluminiowe nie kojarzą z się charytatywną inicjatywą społeczną (głównie przez to, czym są 

wypełniane). Nakrętki zajmują stosunkowo niewielką przestrzeń i łatwo je zbierać.  

W przypadku szkół i przedszkoli zbiórka nakrętek jest elementem edukacyjnym, który zmierza do 

wprowadzenia nawyku selektywnego zbierania odpadów. Takie akcje prowadzone w ramach edukacji szkolnej 

uświadamiają młodym ludziom, jak ważny jest recykling i ochrona środowiska. 

Proponowana forma pojemników jest estetyczna i jednoznacznie budzi dobre emocje. Z łatwością 

wkomponuje się w krajobraz naszych miejscowości i stanie się elementem rozpoznawalnym w całej gminie. 

Przy wzmożonej akcji promocyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach, szkół i przedszkoli działających na ternie 

gminy oraz wójta, sołtysów i radnych, mieszkańcy na pewno wypełniać będą pojemniki nakrętkami, które 

później będą przekazywane na cele dobroczynne.  

 Pojemniki mogłyby zostać ustawione w miejscowości Staroźreby w reprezentacyjnym miejscu na Placu 

Bojowników lub innym ogólnodostępnym miejscu, a w miejscowości Nowa Góra lokalizacja powinna zostać 

wskazana po ustaleniach np. z sołtysem, radą sołecką i radnym z okręgu. 

Koszty 1 pojemnika to około 2,5 - 3 tys zł brutto. Myślę, że wydatek nie jest duży w stosunku do tego, ile 

korzyści może przynieść jego montaż. I nie mówię tu o korzyściach finansowych - ale o społecznych. Inwestycja 

ok. 5 - 6 tys. zł w pojemniki w moim przekonaniu nie stoi w kolizji z realizacją Programu Postępowania 

Naprawczego w Gminie Stroźreby, tak jak nie był w kolizji zakup dmuchanych wielogabarytowych zabawek dla 

dzieci z terenu gminy Staroźreby. Stąd, pojemniki jako cel dobra publicznego można zrealizować na zasadach 
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podobnych do wspomnianego zakupu. Ponadto, koszty można obniżyć, zlecając wykonanie takiego pojemnika 

pracownikom spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby Sp. z o. o. 

 

Przykładowe wizualizacje: 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

 


