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Działalność Zarządu 

Zarząd Związku Gmin Wierzyca w obecnej kadencji rad gmin ukonstytuował 

się na posiedzeniu w dniu 27.12.2018 roku. Skład Zarządu przedstawia się 

następująco: 

Przewodniczący Zarządu - Marcin Nowak, 

Zastępcą Przewodniczącego - Zdzisław Radelski, 

Członek Zarządu - Janusz Kosecki. 

 

W 2018 roku w ramach poprzedniej i obecnej kadencji odbyło się 16 posiedzeń 

zarządu. Zarząd wielokrotnie   spotykał się również na posiedzeniach roboczych. 

Rok 2018 był przede wszystkim rokiem przygotowania Związku Gmin Wierzyca do 

organizacji w myśl nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

gmin uczestników Związku polegającej na wprowadzeniu segregacji odpadów 

komunalnych na pięć frakcji tj.: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio 

i resztkowe. W tym celu przeprowadzono spotkania z Wójtami, Burmistrzami, 

Reprezentantami Gmin Związku gdzie zebrano uwagi, spostrzeżenia, wnioski, które 

następnie znalazły swoje odzwierciedlenie m.in. w przygotowanej Specyfikacji  

Istotnych Warunków Zamówienia będącej elementem organizacji przetargów 

w ramach zamówienia publicznego na „Odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na obszarze gmin – 

uczestników Związku Gmin Wierzyca”. 

Zarząd Związku Gmin Wierzyca zorganizował w 2018 roku dwa przetargi 

nieograniczone dotyczące zamówienia pt.: „ Odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na obszarze gmin – 

uczestników Związku Gmin Wierzyca”. Pierwszy przetarg ogłoszony został 

12.01.2018 roku Otwarcia ofert dokonano 23.02.2018 roku. Ze względu na to, że 

ogólna kwota złożonych ofert przekraczała o 18,5% kwotę przeznaczoną na 

zamówienie przetarg unieważniono.  

Po kilku konsultacjach wewnątrz uczestników Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca 

wprowadzono wypracowane wspólnie zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Drugi przetarg pt.: „ Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości położonych na obszarze gmin – uczestników Związku 

Gmin Wierzyca”  ogłoszono 23.03.2018 roku. Otwarcia ofert dokonano 04.05.2018 

roku. Mimo tego, że ogólna kwota złożonych ofert przekraczała o 12,7% kwotę 



przeznaczoną na zamówienie, po konsultacjach roboczych wewnątrz Zgromadzenia 

Związku przetarg rozstrzygnięto. W wyniku tego rozstrzygnięcia podpisano umowy 

na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 

położonych na obszarze gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca na okres od 

01.10.2018 roku do 30.09.2020 roku z następującymi wykonawcami: 

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Starkom” Starogard Gd. – teren 

świadczenia usługi – gmina Starogard Gdański 

2. Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych „PUS” Kwidzyn – teren świadczenia usługi 

– gmina Skórcz, gmina Smętowo Gr. , gmina Bobowo 

3. SUEZ Północ Sp. z o.o. – teren świadczenia usługi – miasto Kościerzyna, 

miasto Skórcz, gmina Kościerzyna, gmina Przywidz, gmina Nowa Karczma, 

gmina Stara Kiszewa, gmina Lubichowo. 

Ogólna kwota zamówienia na cały okres obowiązywania umów wynosi 

40 575 038,73 zł. 

Miesięczny stały koszt Związku Gmin Wierzyca  z tytułu podpisania umów 

wynosi 1 690 626,61 zł. 

Podpisanie nowych umów pozwoliło pozostawić stawki opłat dla mieszkańców na 

dotychczasowym poziomie tj.: 

- nieruchomości zamieszkałe - gospodarstwo jednoosobowe – 24 zł/mies. 

- nieruchomości zamieszkałe - gospodarstwo wieloosobowe – 54 zł/mies. 

- domki letniskowe i inne nieruchomości rekreacyjne – opłata ryczałtowa – 

260 zł/rok 

Zarząd w 2018 roku brał również udział w wielu posiedzeniach Rad Miast i Gmin, 

członków-uczestników Związku Gmin Wierzyca gdzie przedstawił kierunki działania 

Zarządu oraz stan gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Wierzyca. 

Członkowie Zarządu wraz z pracownikami Biura Związku brali udział w sumie 

w siedmiu posiedzeniach Rad Gmin i Miast. Przewodniczący Zarządu często spotykał 

się z Wójtami Burmistrzami  omawiając stan zaległości mieszkańców danej gmin 

wobec Związku wynikających z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Przedstawiciele zarządu brali również w posiedzeniach komisji ochrony środowiska 

poszczególnych gmin. 

Na mocy uchwały z dnia 18 października 2018 roku radni gminy Starogard Gd. 

podjęli decyzję o wystąpieniu gminy Starogard Gd. ze Związku Gmin Wierzyca 

z uwzględnieniem okresu wypowiedzenia od 30 czerwca do 31 grudnia 2019 roku. 
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Ilość i wartość (koszt) przetransportowanych i zagospodarowanych odpadów 

komunalnych na terenie Związku Gmin Wierzyca w roku 2018 oraz dla porównania 

w roku 2017 kształtowy się następująco : 

 

 2017 2018 

Gmina 
Ilość odpadów 

[Mg] 

Ilość odpadów 

[Mg] 

Przywidz 1 447,86 1 395,23 

Nowa Karczma 1 701,86 1 637,48 

M. Kościerzyna 8 126,61 7 822,26 

Kościerzyna 4 914,81 4 776,94 

Stara Kiszewa 1 738,56 1 718,08 

Lubichowo 2 283,54 2 260,76 

Starogard 5 483,27 5 181,23 

Bobowo 911,12 847,70 

Skórcz 1 123,32 1 044,76 

Smętowo Gr. 1 410,28 1 381,60 

M. Skórcz 1 281,40 1 218,60 

Razem 30 422,63 29 284,64 

 

Koszty poniesione w związku odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem, 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych za okres od 01.01.2018 roku do 

31.12.2018 roku kształtują się następująco: 

- koszty transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych – 20.274.019,11 zł 

- koszty administracyjne – 2.157.526,58 zł 

- koszty pozostałe (w tym inwestycyjne – budowa PSZOK) – 66.551,92 zł 

i wynoszą łącznie 22.498.097,61 zł. 

Ogólna ilość odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości w ramach systemu 

gospodarki odpadami w 2018 roku w stosunku do 2017 roku zmniejszyła się 3,74%. 

Poprawie uległa struktura odebranych odpadów w stosunku do roku ubiegłego, w 

tym ilość odebranych: 



- zmieszanych odpadów opakowaniowych (surowców) wzrosła o 4% 

- odpadów ulegających biodegradacji wzrosła o 2,2% 

- niesegregowanych odpadów komunalnych zmniejszyła się o 7,4 %. 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw 

sztucznych i szkła wyniósł w Związku Gmin Wierzyca w roku 2018 24% wobec 

wymaganych 30%. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych wyniósł w 2018 roku 99% wobec wymaganych 50%. Poziom 

ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji BIO przekazywanych do 

składowania  wyniósł w 2018 roku 5% wobec wymagalnych maksimum 40%. 

Podsumowując poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, 

metalu, tworzyw sztucznych i szkła nie został osiągnięty a pozostałe wymienione 

wyżej uzyskane poziomy zostały osiągnięte. 

 

Gospodarka finansowa 

Zaległości od mieszkańców wymagalne na dzień 31.12.2018 wynosiły  

4.012.429,02 zł natomiast na dzień 31.12.2017 wyniosły 4.837.431,02 zł i nastąpił 

spadek należności wymagalnych o 826.220,20 zł.  

Celem egzekucji zaległych należności w opłacie za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości prowadzona jest nieustanna windykacja. 

W związku z powyższym prowadzi się m. in. postepowania upominawcze, którego 

wyniki przedstawia poniższa tabela: 

 

Kwota na jaką wystawiono upomnienia 

liczba upomnień od 01.01.2018 do 

31.12.2018 
6 311 szt. 2 111 612,61 zł 

liczba upomnień od 01.01.2017 do 

31.12.2017 
9 040 szt. 4 240 083,52 zł 

 

 



Ilość i kwota na jaką sporządzono tytuły wykonawcze 
Łączna kwota  

[zł] 

liczba tytułów od 01.01.2018 do 

31.12.2018 
 3 946 szt. 2 025 090,60 zł 

      liczba tytułów od 01.01.2017 do     

                       31.12.2017 
         2 211 szt.  1 509 445,40 zł 

 

 

Egzekucja komornicza 

 

Zrealizowane tytuły wykonawcze. 

 

Rok 
Ilość przelewów 

w szt. 

Kwota przelewów 

w zł 

2018 3 149 1 185 309,68 

2017 2 037 730 610,19 

 

Stan finansów w Związku Gmin Wierzyca na dzień 31  grudnia  2018 kształtował się 

następująco: 

 

1. Dochody (łącznie ze składką gmin z 2018) a wydatki wykonane wynosiły:  

     

1) Dochody od  I  - XII/2018                                                 22 659 282,09 zł 

2) Wydatki   od  I - XII/2018                                                 22 530 811,50 zł            

3) Wynik finansowy okres od I -XII/2018   +/-                       128 470,59 zł 

 

2.  Dochody (łącznie ze składką gmin z 2018) a  koszty 2018 wynosiły:  

 

1) Dochody od  I  - XII/2018     22 659 282,09 zł 

2) Koszty   od  I - XII/2018     22 497 923,04 zł           

3) Wynik finansowy okres od I -XII/2018   +/-        161 359,05 zł 



Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31 grudzień 2018 wynosił:       

 

1.  Koszty odbioru, transportu  

     i zagospodarowania               1 699 093,81 zł 

2.  Inne                                              106 453,11 zł  

                                            ---------------------          

Łącznie                               1 805 546,92 zł    

 

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia  2018  1. 896 860,92 zł 

(stan środków  na kontach na koniec 2017 roku   1. 768 390,33 + wynik finansowy 

2018 roku  128 470,59). 

 W okresie od dnia 16.05.2018 roku do dnia 01.06.2018 roku została 

przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku kontrola 

problemowa Związku Gmin Wierzyca w zakresie gospodarki finansowej i zamówień 

publicznych. Na podstawie wystąpienia pokontrolnego z dnia 28.06.2018 roku 

dokonana kontrola nie wykazała istotnych nieprawidłowości w określonym zakresie. 

Uchybienia mniejszej wagi zostały omówione z Przewodniczącym Zarządu Związku 

Gmin Wierzyca jako kierownikiem jednostki. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Gdańsku na podstawie uzyskanych wyników z kontroli odstąpiła od wydania 

wniosków pokontrolnych. 

 

Działania edukacyjne 

W wyniku wprowadzenia nowych zasad segregacji odpadów komunalnych na 

terenie Związku Gmin Wierzyca począwszy od dnia 01.10.2018 roku w okresie 

poprzedzającym przeprowadzono kampanię edukacyjną pt. „ Gotowi w przyszłość 

czyli w kierunku GOZ”. 

Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie na ww. kampanię dnia 

30.10.2017 roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku dnia 28.03.2018 roku uzyskano informację o zakwalifikowaniu 

się projektu do dofinansowania. 28 maja 2018 roku w wyniku zapytania ofertowego 

wyłoniono wykonawcę tj.: Polish – American Development Council z Piły na 

realizację kampanii edukacyjnej. 22.06.2018 roku podpisano umowę z ww. 

wykonawcą na realizację zadania. Koszt kampanii wyniósł 60.000 zł przy czym wkład 



własny wyniósł 40.000 zł a dofinasowanie z WFOŚiGW wyniosło 20.000 zł. 20 

sierpnia podpisano umowę dotacji w WFOŚIGW w Gdańsku na wskazaną kwotę. 

Kampania edukacyjna była realizowana na terenie Związku Gmin Wierzyca od lipca 

do października 2018 roku i obejmowała : 

- 11 plenerów ekologicznych w okresie od 03.08.2018 roku do 08.09.2018 roku, 

- 11 spotkań dla liderów społeczności i mieszkańców w gminach, 

- 141 prelekcji w 45 szkołach, w których łącznie wzięło 10.116 uczniów, 

- zorganizowanie konkursu plastycznego i fotograficznego obrazujących 

przywiązanie do zachowań  proekologicznych, 

- druk i kolportaż wielu materiałów edukacyjnych typu: ulotki , kalendarze, plany 

lekcji itp. 

Cel kampanii informacyjno-edukacyjnej został zrealizowany poprzez wzrost 

świadomości ekologicznej dzieci i osób dorosłych – mieszkańców gmin uczestników 

Związku Gmin Wierzyca. 

 

Inwestycje 

Na podstawie złożonego wniosku do Marszałka Województwa Pomorskiego w 

dniu 20.12.2017 roku o dofinansowanie projektu pt.: „Budowa Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w Skórczu” i po pozytywnej weryfikacji 

wymienionego wniosku  otrzymano dofinansowanie inwestycji w kwocie   

1.382.536,05 zł stanowiące 85% kosztów kwalifikowanych. Umowę dotyczącą 

dofinansowania budowy PSZOK w Skórczu podpisał z Marszałkiem Województwa 

Pomorskiego Zarząd Związku Gmin Wierzyca w dniu 21.06.2018 roku. 13.12.2018 

Związek Gmin Wierzyca ogłosił przetarg pt.: „Utworzenie Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w Skórczu. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu 

w wyłoniono wykonawcę tj.: „Zojax” s.c.. Umowę na wykonanie inwestycji w kwocie 

755.914,77 zł podpisano dnia 06.02.2019 roku. Planowany termin zakończenia 

zasadniczych prac budowlanych to lipiec 2019 roku, a uruchomienie Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przewiduje się na początek 

przyszłego roku. 

 

  



 

 

Biuro Związku 

Stan zatrudnienia w Biurze Związku Gmin Wierzyca na dzień 31.12.2018 roku 

wyniósł 24 osoby  i w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2017 roku nie 

zmienił się. 

 

Wnioski 

Związek Gmin Wierzyca zrzeszający 11 gmin, w 2018 roku, realizując swoje 

zadania statutowe z należytą starannością, rozliczając się ze swoich bieżących 

zobowiązań finansowych, funkcjonował na stabilnym poziomie.                                      

                                                                                                 

Z poważaniem 

 

                                                                                         Przewodniczący Zarządu  

                                                                                         Związku Gmin Wierzyca 

                                                                                                  Marcin Nowak 


