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Mrozów, dn. 17.07.2013 r. 
 

Mrozowskie Stowarzyszenie  
Rozwoju Środowiska Lokalnego  
„Mrozovia” 
Ul. Chrobrego 34a 
55-330 Mrozów 
       Sz. P. 

       Marian Grzegorczyn 

       Wójt Gminy Miękinia 
 
Szanowny Panie Wójcie,  

Jeszcze raz chcieliśmy podziękować za udostępnienie przestrzeni oraz udział w Wielkiej 
Debacie Gminnej, ilość uczestników debaty, zadawane pytania i ciepłe komentarze po debacie 
utwierdzają nasz w przekonaniu, Ŝe jest to potrzebna forma dialogu społecznego, która 
usprawnia komunikację,  włącza obywateli w proces współdecydowania w sprawach lokalnych 
oraz wzmacnia poczucie przynaleŜności do gminnej wspólnoty. 

Zarówno w czasie debaty jak i po jej zakończeniu pojawiło się sporo waŜnych pytań i 
sugestii, na które nie udało się udzielić odpowiedzi ze względu na ograniczony czas jej trwania. 
Dlatego teŜ przesyłamy zanotowane pytania z prośbą o udzielenie na nie odpowiedzi lub 
ustosunkowanie się do konkretnych postulatów. Tym samym, chcemy się wywiązać z 
zobowiązania złoŜonemu tym uczestnikom debaty, którzy nie zdąŜyli zabrać na niej głosu. 

 
Lista pytań/sugestii do Pana Wójta:  

1. Kiedy zostanie oświetlone osiedle we Wróblowicach ? 
2. Jak dokładnie wyglądały przetargi na wywóz śmieci, jakie jest dokładne źródło aktualnych 

składek? 
3. Prośba o kampanię informacyjną dotyczącą bezpieczeństwa na drogach. 
4. Prośba o rozwiązanie problemu dzikich kotów. 
5. Dlaczego śmieci selektywne zbierane są w róŜne dni tygodnia? 
6. Prośba by zrobić sondaŜ wskazujący jak wielu ludzi jest w stanie i wyraŜa chęć 

przyłączenia się do kanalizacji. 
7. Co robić z nadmiarem śmieci przekraczającym określone normy. Np. popiół moŜe 

stanowić 1/5 kubła, a co zresztą? 
8. Skąd wynikają i od czego są uzaleŜnione róŜnice między stawkami za segregację i bez 

segregacji. 
9. Czy gmina przewiduję kampanię informacyjną dotycząca zasad segregowania śmieci i na 

czy miałaby ona polegać. 
10. Prośba o szersze wyjaśnienie kwestii odpadów biodegradowalnych – gdzie je składować, 

jak segregować, jakie są pomysły gminy na rozwiązanie tej sprawy? Co z dzikimi 
zwierzętami szukającymi dostępy do odpadków organicznych? Na jakich zasadach 
będzie funkcjonował punkt odbioru odpadków organicznych? 

11. Czy wielkość pojemnika zaleŜy od ilości osób w gospodarstwie domowym? 
12. Dlaczego zabrano kosze na papier? Obecnie papier moknie na dworze.  
13. Wielkość kubłów jest nieadekwatna do potrzeb. 
14. Czy gmina planuje w najbliŜszych latach zwiększenie miejsc Ŝłobkowych i 

przedszkolnych, jeśli tak  to gdzie, dla ilu dzieci i w jakim przedziale wiekowym? 
15. Kiedy będą remontowane drogi w Lutyni? 



16. Kiedy odbędzie się następna debata? 
17. Ze względu na rejonizację, dzieci chcące uczęszczać do szkół spoza swojego rejonu mają 

mniejszą szansę się do nich dostać. Czy istnieje moŜliwość nie ograniczania dostępu do 
wybranych szkół w ramach tej samej gminy? Np ktoś będąc mieszkańcem Mrozowa chce 
posłać dziecko do szkoły w Pisarzowicach. 

18. Czy istnieje moŜliwość, przedłuŜenia pracy szkolnych świetlic do godziny 18? 
Oczywiście mam na myśli przedłuŜenie płatne przez rodziców. Ze względu na brak 
obwodnicy Leśnicy, Gmina Miękinia ma absurdalne problemy z dojazdami w godzinach 
szczytu, szczególnie zimą. 

 
Listę pytań oraz odpowiedzi opublikujemy na stronie internetowej projektu : „Co ty 

moŜesz zrobić dla Mrozowa?” oraz na stronie gminnego forum. 
 

Z wyrazami szacunku, 
 
Dorota Kozyra 
Koordynator projektu 
Stowarzyszenie Mrozovia 

 


