PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
37-700 Przemy
śl, Rynek 1, tel. +48 16 675 21 52, fax +48 16 678 64 49
www.przemysl.pl kancelaria@um.przemysl.pl

Przemyśl, dnia 21 stycznia 2021 r.
OKK.1431.2.2021

Pan
Bartłomiej Barczak
Radny
Rady Miejskiej w Przemyślu

W odpowiedzi na interpelację z dnia 10.01.2021r. dot. zakupu w Urzędzie Miejskim
w Przemyślu opakowań, naczyń i butelek plastikowych informuję:
odp. pkt 1. Wydział Gospodarki Komunalnej w piśmie znak: GK.0003.2.2021 i piśmie znak
GK.0003.3.2021 informuje o prowadzeniu w/w akcji,
odp. pkt 2. w roku 2019 zostało zakupionych 10.184 szt. butelek 0,51 w kwocie 6.889,48 zł
odp. pkt 3. jednorazowych plastikowych naczyń w 2019r. zakupiono
 kubków
szt. 4.000
w kwocie 153,60 z
ł — do dystrybutorów
ustawionych na korytarzach urzędu,
- łyżeczek
szt. 400
w kwocie
10,12 zł
- filiżanek plastikowych szt. 100
w kwocie
10,26 zł
- widelców plastikowych
szt. 100
w kwocie
3,64 zł
odp. pkt 4. w roku 2020 zostało zakupionych 7.200 szt. butelek 0,51 w kwocie 4.899,34 zł
odp. pkt.5 jednorazowych plastikowych naczyń w 2020r. zakupiono
 kubków
szt. 2.400
w kwocie 106,56 z
ł - do dystrybutorów
ustawionych na korytarzach urzędu
 łyżeczek
szt. 200
w kwocie
5,58 zł
Informacje dot. zakupu plastikowych naczyń i butelek w podległych jednostkach Urzędu
zostanie przekazana w późniejszym terminie
Prezydent Miasta
Wojciech Bakun
Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

xgrA

PREZYDENT MIASTA PRZEMYSLA
37-700 Przemy
śl, Rynek 1, tel. +48 16 6752081, fax +48 16 6786449
www.przemysl.pl kancelaria@um.przemysl.pl

Przemyśl, dnia 18 stycznia 2021
GK.0003.3. 2021

Pan
Bartłomiej Barczak
Radny Rady Miejskiej
w Przemyślu
W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 10.01.2021 r. w sprawie prowadzenia kampanii
informacyjnych na temat prawidłowej segregacji odpadów komunalnych wśród dzieci i młodzieży w szkołach
i przedszkolach informuję, że w 2020 r. zostały przeprowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska działania edukacyjno - ekologiczne:

Konkurs listy dla ziemi.

Akcja „sprzątanie świata".

Warsztaty z edukacji ekologicznej „Kosmolenie ratuje ziemię".
Po wprowadzeniu obostrzeń epidemiologicznych związanych z COVID 19 oraz zamknięciem szkół w 2020 roku
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska nie przeprowadzał konkursów i prelekcji związanych
z segregacją odpadów.
Jednocześnie informuję, że w latach ubiegłych były przeprowadzane kampanie informacyjne na temat
segregacji odpadów i ochrony środowiska wśród młodzieży i dorosłych:

Prelekcje i konkursy na temat segregacji odpadów w szkole podstawowej Nr 16 oraz w I Liceum
Ogólnokształcącym.

Pomoc w edukacji młodzieży i dzieci w postępowaniu z odpadami medycznymi w MedycznoSpołecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego.

Akcja „Zmieniamy makulaturę, szkło, plastiki i elektrośmieci na witaminki dla dzieci i młodzieży"
na Rynku Miejskim.

Edukacja i konkursy w zakresie poprawnej segregacji odpadów na święcie osiedla Kazanów
i Rycerskie.



Spotkanie z Zarządem Osiedla Nr 15 w sprawie poprawnej segregacji odpadów.
Warsztaty z edukacji ekologicznej „Skrzydlaty odlot" oraz „Bukiet talentów".



Konkurs „Listy do ziemi" poprzedzone lekcjami z zakresu ochrony środowiska w tym segregacji
odpadów.
Akcja sprzątanie świata.



Prezydent Miasta
Wojciech Baku

Otrzymują:
I. Adresat
2.
Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z ZO
3.

a/a

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
37-700 Przemyśl,
Rynek 1, tel. +48 16 675 21 52, fax +48 16 678 64 49
www.przemysl.pl kancelaria@um.przemysl.pl

Przemyśl, dnia 18 stycznia 2021 r.

GK.0003.2.2021
Pan
Bartłomiej Barczak
Radny Rady Miejskiej
w Przemyślu
W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 10.01.2021 r. w sprawie prowadzenia kampanii
informacyjnych na temat prawidłowej segregacji odpadów komunalnych wśród mieszkańców miasta
Przemyśla przedstawiam informację na temat działań podejmowanych w/w zakresie przez Wydział
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, a mianowicie:


pr zygot owany został i r ozprowadzony wśr ód mi eszkańców miasta Poradni k

jak segregować odpady,


w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu (zakładka: Czyste Miasto) została

zamieszczona obszerna informacja na temat zasad prawidłowej segregacji,


zapewniono udział pracowników merytorycznego Wydziału w happeningach osiedlowych w

trakcie których przedstawiano zasady segregacji, promowano segregacje odpadów, rozdawano
poradniki o segregacji odpadów,organizowano konkursy dla dzieci z zasad segregacji odpadów,


przeprowadzano w szkołach prelekcje i konkursy o prawidłowej segregacji odpadów,



przekazano spółdzielniom, wspólnotom mieszkaniowym, zarządcom nieruchomości naklejki na

pojemniki z zasadami segregacji odpadów,


przy każdorazowym osobistym lub telefonicznym kontakcie z klientem pracownicy

merytorycznego wydziału udzielają informacji o prawidłowej segregacji odpadów.

Prezydent Miasta Przemyśla
Wojciech Bakun
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

L Adresat
2. Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z ZO
3. a/a

