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DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU  

 

Zarząd Związku Gmin Wierzyca w 2019 roku kontynuował swoje zadania 

w niezmienionym składzie, który ukonstytuował się na posiedzeniu w dniu 

27.12.2018 r.  

W skład Zarządu wchodzą następujące osoby: 

Przewodniczący Zarządu - Marcin Nowak, 

Zastępcą Przewodniczącego - Zdzisław Radelski, 

Członek Zarządu - Janusz Kosecki. 

 

W 2019 roku w ramach obecnej kadencji odbyło się 17 posiedzeń zarządu. Zarząd 

wielokrotnie   spotykał się również na posiedzeniach roboczych. 

Rok 2019 był przede wszystkim rokiem, w którym Zarząd Związku Gmin Wierzyca 

kontynuował prace związane z realizacją umów zawartych w 2018 roku na odbiór, 

transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Związku Gmin Wie-

rzyca. W miesiącu kwietniu 2019 roku w wyniku podwyżki cen odpadów komunal-

nych w Instalacji Komunalnej w Starym Lesie, jeden z wykonawców zwrócił się 

z prośbą o podwyższenie kwot zawartych w umowach na odbiór, transport i zagospo-

darowanie odpadów komunalnych. Zarząd po przeanalizowaniu wniosku odmówił 

wykonawcy podwyższenia wyżej wymienionych kwot. 

Rok 2019 był kolejnym rokiem gdzie utrzymano stawki opłat dla mieszkańców na 

dotychczasowym poziomie tj.: 

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

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

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie 

z art. 6j ust 3b Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca podjęło Uchwałę Nr 

VII/27/2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi – za rok od nieruchomości na której znajduje 

się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekrea-

cyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 5369). Wysokość 

nowej stawki opłaty za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letnisko-

wy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe wynosi 169 złotych. 
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Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Związku Gmin Wierzyca. Zgodnie z art. 

6m ust. 2a w/w ustawy po uchwaleniu nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpa-

dami do właścicieli tych nieruchomości wysłano 2 965 zawiadomień o nowej kwocie 

opłaty.  

 

Zarząd w 2019 roku brał również udział w wielu posiedzeniach Rad Miast i Gmin, 

członków - uczestników Związku Gmin Wierzyca, gdzie przedstawił kierunki działa-

nia Zarządu oraz stan gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Wierzyca. 

Zwracano przede wszystkim uwagę na nowe uwarunkowania w gospodarce odpada-

mi zawarte w zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 06 

września 2019 roku. Członkowie Zarządu wraz z pracownikami Biura Związku brali 

udział w pięciu 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 komunal-

nymi. Przedstawiciele zarządu brali również w posiedzeniach komisji ochrony śro-

dowiska poszczególnych gmin. 

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

jęli decyzję o wystąpieniu gminy Starogard Gdański ze Związku Gmin Wierzyca 

z uwzględnieniem okresu wypowiedzenia od 30 czerwca do 31 grudnia 2019 r. 

W związku z powyższym w wyniku przeprowadzonych rozmów między Zarządem 

Związku Gmin Wierzyca a Panią Wójt Gminy Starogard Gdański oraz Prezesem 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „Starkom” Sp. z o.o. podpisano dnia 24 paź-

dziernika 2019 roku trójstronną umowę przeniesienia praw i obowiązków na Gminę 

Starogard Gdański. Prawa i obowiązki wynikały z umowy nr  DA.272.1.11.2018 z 

dnia 26 czerwca 2018 r. zmienionej aneksem nr 1/11/2018 z dnia 12 września 2018 

r., której przedmiotem jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania 

odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują 

mieszkańcy, z wyłączeniem nieruchomości, na których zlokalizowane są cmentarze, 

położonych na obszarze gminy Starogard Gdański ujętej w części 11 zamówienia 

podpisanej z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „Starkom” Sp. z o.o. - obowią-

zującej do dnia 30 września 2020 r. W związku z tym, że umowa nr 

DA.272.1.11.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r., zobowiązywała wykonawcę do prowa-

dzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w którym odbierane 

będą odpady komunalne od mieszkańców wszystkich gmin wchodzących w skład 

Związku ustalono, że Związek Gmin Wierzyca będzie uiszczał kwotę 6.480 zł brutto 

miesięcznie na konto wykonawcy tj. PUK „Starkom” Sp. z o.o. obejmującą wyżej 

wymienioną usługę z wyłączeniem mieszkańców Gminy Starogard Gdański. W dniu 
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30 grudnia 2019 r. Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca uchwaliło przygotowaną 

przez Zarząd Związku Gmin Wierzyca Uchwałę nr VIII/32/2019 w sprawie wystą-

pienia Gminy Starogard Gdański ze Związku Gmin Wierzyca. Uchwała zobowiązuje 

Gminę Starogard Gdański do pokrycia strat, które mogą powstać w wyniku prowa-

dzonych spraw sądowych. Gmina będzie pokrywać koszty proporcjonalnie  do  licz-

by swoich mieszkańców na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok obrachunko-

wy tj. 2018 roku. 

W 2019 roku Zarząd Związku Gmin Wierzyca  brał czynny udział w nadzorze reali-

zowanej inwestycji budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

w mieście Skórcz. 

Został złożony wniosek o płatność kwoty w wysokości 85% kosztów kwalifikowa-

nych inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku jako instytucji zarządzają-

cej.  
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GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
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Ilość przetransportowanych i zagospodarowanych odpadów komunalnych na terenie 

Związku Gmin Wierzyca w roku 2019 oraz dla porównania w roku 2018 kształtowa-

ły się następująco : 

 

Gmina 2018 2019 

Ilość odebranych odpadów Ilość odebranych odpadów 

  w [Mg] w [Mg] 

BOBOWO 847,70 752,34 

KOŚCIERZYNA 4 776,94 4 529,98 

M. KOŚCIERZYNA 7 822,26 7 403,91 

LUBICHOWO 2 260,76 1 858,05 

NOWA KARCZMA 1 637,48 1 647,75 

PRZYWIDZ 1 395,23 1 417,27 

SKÓRCZ 1 044,76 983,66 

M. SKÓRCZ 1 218,60 1 287,60 

SMĘTOWO GR. 1 381,60 1 235,18 

STARA KISZEWA 1 718,08 1 641,14 

STAROGARD 5 181,23 4 564,30 
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RAZEM 29 284,64 27 321,18 

 

Ilość odpadów komunalnych zebranych w PSZOK SUEZ Kościerzyna w 2019 roku 

wyniosła 356,325 Mg. 

Ilość odpadów komunalnych zebranych w PSZOK Starkom Starogard w 2019 roku 

wyniosła 158,315 Mg. 

Wartość (koszt) odebranych, przetransportowanych i zagospodarowanych odpadów 

komunalnych na terenie Związku Gmin Wierzyca w roku 2019 roku wyniosła 

20.287.519,32 zł a dla porównania w roku 2018 wyniosła 20.274.019,11 zł. 

Koszty poniesione przez Związek Gmin Wierzyca w 2019 roku kształtują się nastę-

pująco: 

- koszty transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych – 20.287.519,32 zł 

- koszty funkcjonowania Związku – 1.922.037,51 zł 

- koszty inwestycji - budowa PSZOK – 894.830,94 zł 

Łącznie wynoszą 23.104.387,77 zł. 

Ogólna ilość odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości w ramach systemu 

gospodarki odpadami w 2019 roku w stosunku do 2018 roku zmniejszyła się 4,9 %. 

Poprawie uległa struktura odebranych odpadów komunalnych w stosunku do roku 

ubiegłego, w tym ilość odebranych: 

- papieru - wzrosła o 470,2%, 

- metali i tworzyw sztucznych - zmniejszyła się o 20,8%, 

- szkła - wzrosła o 860,6%, 

- odpadów ulegających biodegradacji - wzrosła o 22,8%, 

- odpadów resztkowych - zmniejszyła się o 15,0%, 

- odpadów budowlanych - zmniejszyła się o 55,1%, 

- odpadów wielkogabarytowych - zmniejszyła się o 49,5%, 

- odpadów pozostałych – zmniejszyła się o 68,5%. 

 

GOSPODARKA FINANSOWA 
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Zaległości wymagalne od mieszkańców w opłacie za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 3 676 918,20 zł natomiast na 

dzień 31.12.2018 r. wyniosły 4 012 429,02 zł.  

Spadek należności wymagalnych o 335 510,82 zł jest wynikiem zarówno prowadzo-

nych kontroli w terenie, windykacja miękką tj. rozwożeniem blankietów wpłat do 

podatników zalegających z opłatą za gospodarowanie odpadami, wysyłaniem infor-

macji  o zaleganiu, przekazywaniem informacji telefonicznie, komunikacji SMS-

owej oraz mailowej do zalegających podatników, jak również masowym wystawia-

niem upomnień. Na spadek zobowiązań duży wpływ ma również prowadzona egze-

kucja komornicza. 

Celem egzekucji zaległych należności w opłacie za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi od właścicieli nieruchomości prowadzona jest nieustanna windykacja, 

której wyniki przedstawiają poniższe tabele: 

 

1. Upomnienia  

Ilość i kwota na jaką wystawiono upomnienia 

liczba upomnień od 01.01. do 31.12.2019 r. 6 225 szt. 1 825 665,54 zł 

liczba upomnień od 01.01. do 31.12.2018 r. 6 311 szt. 2 111 612,61 zł 

 

2. Tytuły wykonawcze 

Ilość i kwota na jaką sporządzono tytuły wykonawcze Łączna kwota  

[zł] 

liczba tytułów od 01.01. do  31.12.2019 r. 2 027 szt.    725 092,90 zł 

liczba tytułów od 01.01. do 31.12.2018 r.   3 946 szt.  2 025 090,60 zł 
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3. Egzekucja komornicza - Zrealizowane tytuły wykonawcze. 

 

Rok Ilość przelewów w szt. Kwota przelewów w zł 

2019 3 804  974 869,85 

2018 3 149 1 185 309,68 

2017 2 037 730 610,19 
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STAN FINANSÓW ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA  

 

Stan finansów Związku Gmin Wierzyca na dzień 31 grudnia 2019 r. kształtował się 

następująco:  

 

Dochody bieżące wykonano w wysokości 21 768 916,21 złotych, dochodów mająt-

kowych nie otrzymano, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości                   

23 184 526,98 złotych, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 895 403,94 zło-

tych. 

 

1. Dochody (łącznie ze składką gmin z 2019) a wydatki wykonane wynosiły:  

     

1) Dochody od  I  - XII/2019                                                21 768 916,21 zł 

2) Wydatki   od  I - XII/2019                                                23 184 526,98 zł            

3) Wynik finansowy okres od I -XII/2019 +/-                      - 1 415 610,77 zł 

 

2.  Dochody (łącznie ze składką gmin z 2019 r.) a  koszty bez inwestycji  2019 r. 

      wynosiły:  

 

1) Dochody od  I  - XII/2019       21 768 916,21 zł 

2) Koszty   od  I - XII/2019       22 318 147,65 zł           

3) Wynik finansowy okres od I -XII/2019   +/-                - 549 231,44 zł 

 

Zrealizowane dochody oraz wydatki analizowanego okresu pokazują, iż Związek za-

kończył rok 2019 z wynikiem ujemnym w wysokości 1 415 610,77  złotych. W dniu  

31 grudnia  2019  Związek  posiadał  na  koncie  bankowym  kwotę  481 250,15 zło-

tych, na która składa się nadwyżka  Związku z lat ubiegłych. 

Zobowiązania Związku Gmin Wierzyca na dzień 31.12.2019 wyniosły 1 834 622,71 

zł. 

Powyższe zobowiązania są to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności do 

końca stycznia 2020 roku. 
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DZIAŁANIA EDUKACYJNE  

 

W 2019 roku Związek Gmin Wierzyca w dalszym ciągu kontynuował działania 

edukacyjne dotyczące poprawy segregacji odpadów komunalnych wśród mieszkań-

ców. Dnia 19.08.2019 roku Związek Gmin Wierzyca przekazał ulotki dotyczące se-

gregacji odpadów komunalnych na warsztaty ekologiczne zorganizowane przez 

Związek Harcerstwa Polskiego odbywające się w Starostwie Powiatowym w Koście-

rzynie w dniu 08.09.2019 roku. Dnia 27.08.2019 roku przekazane zostały materiały 

edukacyjne dla Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w celu dystrybucji na pikniku 

edukacyjnym zorganizowanym dla wszystkich szkół z powiatu kościerskiego doty-

czącego ekologii, w tym prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Dnia 

21.09.2019 roku Związek Gmin Wierzyca utworzył punkt informacyjny dotyczący 

prawidłowej segregacji odpadów oraz zgłaszania odpadów do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych tj. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków i chemikaliów 

oraz zużytych opon na festynie sportowo – ekologicznym w miejscowości Skórcz. 

Podczas festynu zorganizowano również konkursy ekologiczne z nagrodami dla dzie-

ci i młodzieży. 

W ramach realizacji instrumentu elastyczności dotyczącego  projektu utworzenia 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Skórczu wyłoniony w 

wyniku zapytania ofertowego podmiot, tj. „Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej 

Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdańsku”, przeprowadził 

osiem szkoleń na terenie gmin: Smętowo Graniczne, Lubichowo, Skórcz i w mieście 

Skórcz. Temat szkoleń były zasady segregacji odpadów komunalnych oraz wiedza na 

temat funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

Cel kampanii informacyjno-edukacyjnej został zrealizowany poprzez wzrost świa-

domości ekologicznej dzieci i osób dorosłych – mieszkańców gmin uczestników 

Związku Gmin Wierzyca. 
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INWESTYCJE 

 

W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku złożonego do Marszałka Woje-

wództwa Pomorskiego w dniu 20.12.2017 roku o dofinansowanie projektu pt.: „Bu-

dowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Skórczu” i podpi-

saniu w dniu 21.06.2018 roku stosownej umowy dotyczącej dofinansowania budowy 

PSZOK w Skórczu z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Zarząd Związku 

Gmin Wierzyca w 2019 roku rozpoczął ww. inwestycję. W wyniku rozstrzygnięcia 

przetargu w wyłoniono wykonawcę tj.: „Zojax” s.c.. Umowę na wykonanie inwesty-

cji w kwocie 755.914,77 zł podpisano dnia 06.02.2019 roku. Inwestycję budowlaną 

zakończono z końcem 2019 roku. W ramach inwestycji powstały obiekty: - utwar-

dzony plac magazynowy o powierzchni 1200m
2
, wiata magazynowa. pod którą są 

zlokalizowane zakupione pojemniki i kontenery, budynek biurowy wraz z wagą na-

jazdową.  

Obsługa PSZOK będzie prowadzona w oparciu o oprogramowanie easyPSZOK. 

 Pozwolenie na użytkowanie ww. inwestycji uzyskano w styczniu 2020 roku. 

Otwarcie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych planowane jest na 

miesiąc czerwiec 2020 r. 

Poniżej dokumentacja fotograficzna z etapów realizacji projektu Budowa PSZOK 

w Skórczu w 2019 r.: 
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Zdjęcie nr 1. 

 

Zdjęcie nr 2. 

 

 

Zdjęcie nr 3. 
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Zdjęcie nr 4 
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BIURO ZWIĄZKU  

 

Stan zatrudnienia w Biurze Związku Gmin Wierzyca na dzień 31.12.2019 roku 

wyniósł 23 osoby  i w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2018 roku 

zmniejszył się o jedną osobę. 

 

WNIOSKI 

 

Związek Gmin Wierzyca zrzeszający 11 gmin, w 2019 roku, realizując swoje 

zadania statutowe z należytą starannością, rozliczając się ze swoich bieżących zobo-

wiązań finansowych, funkcjonował w dalszym ciągu na stabilnym poziomie.                                      

                                                                                                 

 

                                                                                        Przewodniczący Zarządu  

                                                                                        Związku Gmin Wierzyca 

                                                                                                Marcin Nowak 


