
PROTOKÓŁ 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY 

Z DNIA 27 LISTOPADA 2018 R. 

 

Dnia 27 listopada 2018 roku w Chojnie odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Związku 

Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie. 

W Zgromadzeniu uczestniczyli Wójtowie, Burmistrzowie i Przedstawiciele gmin 

członków Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry pan Józef Piątek otworzył i 

poprowadził obrady Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry. 

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry stwierdził obecność  

11 na 15 przedstawicieli Gmin członków Związku. Wymóg quorum został spełniony. 

Nastąpiło przedstawienie nowych Wójtów i Burmistrzów, wybranych w wyborach 

samorządowych. 

Przewodniczący Zgromadzenia Związku przywitał wszystkich i przedstawił 

proponowany porządek obrad stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

1. Otwarcie obrad, przywitanie gości. 

2. Odczytanie proponowanego porządku obrad. 

3. Wybór Członków komisji skrutacyjnej. 

4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry – głosowanie 

tajne – uchwała Nr …../2018 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 27 

listopada 2018 r., w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin 

Dolnej Odry. 

5. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry – 

głosowanie tajne – Uchwała nr …../2018 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z 

dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących 

Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry. 

6. Wybór Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry – głosowanie tajne – 

uchwała Nr …../2018 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 27 listopada 

2018 r., w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry. 

7. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry oraz 

dwóch Członków Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry – głosowanie tajne – uchwała 

Nr …../2018 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 27 listopada 2018 r., w 

sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry  i 

dwóch Członków Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry. 

8. Wybór trzech Członków Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Dolnej Odry – 

głosowanie nad uchwałą Nr …../2018 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z 

dnia 27 listopada 2018 r., w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Związku 

Gmin Dolnej Odry. 

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 



Józef Piątek - Przewodniczący Zgromadzenia Związku: Czy ktoś ma uwagi do porządku 

dzisiejszych obrad?  

Grzegorz Brochocki – Wiceprzewodniczący Zarządu Związku zgłosił wniosek o zmianę 

porządku obrad. Zaproponował zdjęcie z obrad punktu 5, 6, 7 i 8. Zaproponował, żeby zdjęte 

punkty porządku obrad zostały poddane pod obrady na kolejnym posiedzeniu Zgromadzenia, 

zaplanowanym na dzień 11 grudnia 2018r. 

Jan Krzywicki – Przewodniczący Zarządu Związku odniósł się pozytywnie do 

przedmówcy i przychylił się do propozycji Wiceprzewodniczącego Zarządu - pana Grzegorza 

Brochockiego. Zaproponował, żeby kluczowym punkt spotkania było omówienie  

i zapoznanie się na początek z sytuacją  Związku Gmin Dolnej Odry. 

Grzegorz Brochocki – Wiceprzewodniczący Zarządu Związku postawił wniosek, żeby  na 

początek obrad, przenieść do punktu 3 „Sprawy bieżące i wolne wnioski.”, gdyż to w tym 

punkcie miała być przedstawiona przygotowana prezentacja i omówiona sytuacja Związku 

Gmin Dolnej Odry. Następnie w punkcie 4 wprowadzić „Wybór Członków komisji 

skrutacyjnej.” W punkcie 5 wprowadzić „Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Związku 

Gmin Dolnej Odry– głosowanie tajne – uchwała Nr …../2018 Zgromadzenia Związku Gmin 

Dolnej Odry z dnia 27 listopada 2018 r., w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

Związku Gmin Dolnej Odry. Punkty 5, 6, 7 i 8 powinny zostać zdjęte z porządku obrad.  

Józef Piątek - Przewodniczący Zgromadzenia Związku: Kto z członków Zgromadzenia 

jest za przyjęciem zmian do porządku obrad zaproponowanych przez pana Grzegorza 

Brochockiego? 

W jawnym głosowaniu 9 głosami – ,,za,, przy 2 głosach ,,wstrzymujących,, przyjęto 

zmiany w porządku obrad. 

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Józef Piątek odczytał zmieniony porządek obrad 

Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 27.11.2018 r., stanowiący załącznik nr 3 do 

protokołu: 

1. Otwarcie obrad, przywitanie uczestników. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

4. Wybór Członków komisji skrutacyjnej. 

5. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry – głosowanie 

tajne – uchwała Nr …../2018 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 27 

listopada 2018 r., w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin 

Dolnej Odry. 

Przewodniczący Zgromadzenia Związku pan Józef Piątek przeszedł do punktu 3 

porządku obrad – sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Głos zabrał Przewodniczący Zarządu Związku pan Jan Krzywicki, który w imieniu 

Zarządu zaprosił zebranych do wysłuchania i zapoznania się z pełną  informacją na temat 

sytuacji i funkcjonowania Związku Gmin Dolnej Odry, która zostanie zaprezentowana przez 

Dyrektora Biura Związku, panią Dorotę Mościcką. Przedstawił również strukturę Zarządu, 

obowiązki i prace wykonywane na rzecz Związku w dotychczasowym składzie jak również 

zadania statusowe, obszar zagospodarowania i przynależności poszczególnych gmin 

pozostających  w Związku. Przewodniczący Zarządu Związku zwrócił uwagę na charakter 



pracy Zarządu, złożył podziękowania byłym członkom Zarządu za pracę, jak również 

zachęcał nowych członków Zgromadzenia do czynnej współpracy na rzecz Związku. 

Głos zabrała Dyrektor Biura Związku pani Dorota Mościcka, która przedstawiła 

przygotowaną prezentację (załącznik nr 4 do protokołu) szczegółowo omawiając 

poszczególne bloki tematyczne. 

Adam Zarzycki – Burmistrz Gminy Cedynia odniósł się do jednego z bloków 

tematycznych stawiając pytanie: „Co robiliście, żeby podnieść procent mieszkańców gminy 

ujęty w deklaracjach?”. 

Dorota Mościcka – Dyrektor Biura związku: pracownicy Biura Związku prowadzą szereg 

postępowań administracyjnych, weryfikują dane i wzywają do składania wyjaśnień. 

Współpracujemy bezpośrednio z Gminami oraz sołtysami, oczywiście, tam gdzie jest 

wykazana wola współpracy, niestety nie wszędzie jest ta współpraca owocna. 

Adam Zarzycki – Burmistrz Gminy Cedynia: „Im większy procent zadeklarowanych osób 

tym mniejsza cena.”. 

Jan Krzywicki – Przewodniczący Zarządu Związku:  jest to najczęściej blokada 

psychiczna i psychologiczna mieszkańców miejscowości, w których przebywają. Nikt na 

nikogo nie będzie donosił i tu mamy utrudnione zadania, punkt poszukiwania osób jest bardzo 

trudny.  Dobra wola Wójta, Burmistrza i pracowników pokazuje jak można tą liczbę 

poprawić. Jest to trudny temat, jeśli chodzi o weryfikację ilości mieszkańców. 

Bartłomiej Królikowski – Burmistrz Gminy Lipiany:  Myślę, że mamy do czynienia ze 

stanem faktycznym i nie ma realnej możliwości zdefiniować jak też sprawdzić dane osoby, 

czy rzeczywiście zamieszkują poszczególne gospodarstwa w ilości zadeklarowanej.  

Jan Krzywicki – Przewodniczący Zarządu Związku: To działa jako deklaracja, jako 

system podatkowy, czasami ta ścieżka się kończy w niektórych sytuacjach i nie mamy dalszej 

możliwości pracy.  

Dorota Mościcka – Kierownik Biura Związku kontynuowała dalszy ciąg prezentacji. 

Waldemar Lubiński - sekretarz gminy Warnice poprosił o przesłanie prezentacji na konta 

e-mail. 

Jan Krzywicki – Przewodniczący Zarządu Związku: Żeby nie rozpraszać się po całym 

Związku przyjęliśmy politykę, że prowadzimy działania w danej gminie. Prowadzone 

egzekucje przez urzędy skarbowe dają nam bardzo dobre wyniki w poszczególnych gminach, 

mając wyniki ściągalności poniżej 10 %. Problemem Związku jest rosnący dług przez to 

tylko, że mieszkańcy poszczególnych gmin zadeklarowanych nie płacą swoich należności, są 

to fakty z którymi borykamy się  natomiast system, który nas obsługuje jest bezwzględny  

i dobrze się stało, że mamy Spółkę Gmin Dolnej Odry, która weryfikuje i sprawdza koszty. 

Często cyfra długów nas przeraża, ale trzeba to wziąć na barki i system naliczania  

w następnej kadencji musi być zmieniony. Musimy wprowadzić odpowiednie elementy 

edukacji, szkolenia,  najbliższy 5 latach, ponieważ od tego systemu nikt nas nie zwolni.  

Dorota Mościcka – Kierownik Biura Związku kontynuowała dalszy ciąg prezentacji. 

Cezary Krzyżanowski –Prezes Spółki Gmin Dolnej Odry przedstawił kształtowanie się 

kosztów odbioru odpadów komunalnych na terenie Związku:  nasza cena za tonę 

zaproponowana w przetargu, nie zmieniła się do dnia dzisiejszego. Wzrost kosztów 

związanych z odbiorem odpadów zmieszanych i odpadów selektywnych uzależniony jest od 



ilości produkowanych odpadów przypadających na poszczególnego mieszkańca gminy 

zadeklarowanego w Związku. 

Dorota Mościcka – Kierownik Biura Związku kontynuowała dalszy ciąg prezentacji, 

przedstawiając głównie sytuację finansową Związku oraz możliwości osiągnięcia 

zakładanych dochodów w roku 2019. 

Jan Krzywicki – Przewodniczący Związku: proszę o zabranie głosu  Pana Grzegorza 

Brochockiego w celu zaprezentowania propozycji wysokości opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Grzegorz Brochocki – Wiceprzewodniczący Zarządu Związku: znajdujemy się w bardzo 

dobrym momencie na zmiany tym bardziej, że przed nami kolejna 5-cio letnia kadencja.  

Proponuję podjąć kilka działań, które w znacznym stopniu ułatwią i poprawia pracę  

w Związku. Musimy głęboko zastanowić się, jak poprawić przede wszystkim system 

naliczania opłat w przypadku zbierania odpadów selektywnych i podnieść stawki od 

gospodarstwa 1, 2, 3 osobowego i więcej. Musimy objąć systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałe. Te elementy muszą być 

bezwzględnie wprowadzone. Proponuję decyzje o zmianach do rozważania przy kolejnym 

spotkaniu. 

Jan Krzywicki – Przewodniczący Związku:  zwrócę się do państwa o to, aby wszystkie 

decyzje podejmowane przez samorządy były jak najbardziej właściwie rozumiane. 

Wielokrotnie zwracaliśmy się do naszych członków z propozycją, żeby każdy samorząd  

w swoim odczuciu stwierdził co byłoby najlepsze. Reakcja zwrotna była bardzo minimalna, 

więc proszę o dogłębną analizę i współpracę. Musimy budować kompromis w naszym 

składzie. 

Krzysztof Mrzygłóg - wójt gminy Nowogródek Pomorski zwrócił się z pytaniem: 

rozumiem, że powołana Spółka ma na celu jak najlepszy wynik ekonomiczny w takim razie, 

w jaki sposób możemy ograniczyć ilość produkowanych śmieci przez mieszkańców, co 

oczywiście wiąże się z kosztem obsługi jak również z kosztem wysokości opłat 

przypadającym na gospodarstwa. Jakie cele ma wdrożenie nowego systemu naliczania.  

Cezary Krzyżanowski – Prezes Spółki Gmin Dolnej Odry: system musi być zmieniony, 

stoimy w nowych okolicznościach ponieważ ceny w przyszłym roku wzrosną o 25 % za sam 

koszt zagospodarowania do tego mamy wzrost kosztów paliwa i wzrost kosztów związanych 

ze wzrostem kosztów zatrudnienia tj. praca kierowców, więc już dzisiaj z tą opłatą musimy 

coś zrobić. Jeśli chodzi o wzrost kosztów za zagospodarowanie odpadów, to na dzień 

dzisiejszy mamy jeden z pierwszych czynników namacalnych  w postaci ceny wzrostów 

kosztów, a mianowicie jest to rozporządzenie, które mówi o wzroście opłaty marszałkowskiej 

za składowanie odpadów i to ma  bezpośredni wpływ na cenę w  RIPOKU.  RIPOK kształtuje 

tą cenę na podstawie rozporządzenia, a ona przewiduje w roku 2019 wzrost procentowy, 

natomiast w roku 2020 jest to 100% wzrost w porównaniu do roku 2016 samej opłaty 

marszałkowskiej za składowanie odpadów. 

Krzysztof Mrzygłóg - wójt gminy Nowogródek Pomorski:  to w takim razie, jak  kształtuje 

się proporcja kosztów tony odpadów do kosztów obsługi. 

Cezary Krzyżanowski – Prezes Spółki Gmin Dolnej Odry: jest to koszt ok. 50% kosztów 

zagospodarowania odpadów. 



Krzysztof Mrzygłóg - wójt gminy Nowogródek Pomorski: może warto byłoby 

porozmawiać nad strategią ograniczającą te odpady? 

Cezary Krzyżanowski –Prezes Spółki Gmin Dolnej Odry: rzeczywiście do tej pory było 

tak, że cena za odpady zmieszane była przez nas zaoferowana dla Związku dużo niższa niż 

cena za odpady selektywne. Dzisiaj wzrost opłaty za składowanie odpadów zmieszanych 

wymusza na nas jako zarządzającym tym systemem dając możliwości mieszkańcowi, żeby 

jeszcze więcej segregował odpadów ponieważ koszty zagospodarowania odpadów 

selektywnych są zdecydowanie niższe niż odpadów zmieszanych. Trochę inaczej ma się to do 

koszów zbierania tych odpadów, bo dochodzą dodatkowe elementy typu worki, pojemniki do 

selektywnej zbiórki i przede wszystkim tonaż odpadów jaki zbiera taki samochód. Dlatego też 

razem z członkami Zarządu rozważaliśmy zmianę samego systemu, co na pewno podlega 

dyskusji w kolejnych spotkaniach. Będziemy mieli możliwość wspólnie popracować nad tym, 

żeby ten system zoptymalizować. System, który daje możliwość zbierania  odpadów 

selektywnych. Zawsze to będzie tańsze niż przyjęcie odpadów zmieszanych. Do tego trzeba 

analizy i pogłębionej dyskusji  i przede wszystkim dostosowania poszczególnych gmin do 

swoich potrzeb, bo te potrzeby są  zróżnicowane, mają inną  charakterystykę. Udało nam się 

przez blisko 4 lata rozpoznać koszty szczegółowe co ile kosztuje, nasze działania nie są 

skierowane na maksymalizację zysku, bo zakładaliśmy, że w roku 2019 ten zysk będzie 

bardzo niewielki.  

Bartłomiej Królikowski – burmistrz gminy Lipiany: poruszam kwestię stałej ilości osób 

które nie płacą.  Ilość  ta  będzie się utrzymywać bez względu na konsekwencje, jednocześnie 

uważam, że jest zbyt mało edukacji i komunikacji oraz bardzo mały przekaz informacji ze 

strony ZGDO. Kiedy pojawiła się zmiana systemu przed kilkoma laty, która zaowocowała 

dużym skokiem podniesieniu opłat, pojawił się jednoczenie ZGDO, w rozumieniu 

mieszkańca przeciętnego skokowy wzrost skorelował się z pojawieniem Związku, który  

jednocześnie stał się winowajcą całego systemu. Proponuję dojść do mieszkańców  

z odpowiednią informacją edukacyjną, odpowiednim przekazem aby zmienić pogląd na 

istniejący Związek, który tak naprawdę jest tarczą całego systemu.  

Jan Krzywicki – Przewodniczący Związku: zgadzam się całkowicie. Kolega trafnie to 

wszystko wyłapał. Po to mamy wdrożony system, żeby pomału to wszystko uporządkować  

i pracować nad tym, bo od tego tematu nie odejdziemy, czy będziemy działać w pojedynkę, 

czy będziemy to robić grupowo, to samorządy odpowiadają za odpady. Mamy dużo 

pomysłów, musimy mieć tą świadomość, że ten Związek tworzymy wspólnie. Jest wiele 

możliwości. W tej grupie możemy tworzyć projekty, jest to przyszłość i  szansa dla Związku. 

Chcę Was wszystkich zachęcić do współpracy, żeby startować do Zarządu, musimy niektóre 

decyzje podjąć dość szybko, żeby wiedzieć w którym kierunku mamy iść. Nikogo nie 

namawiam. Było mi bardzo miło pracując ze wszystkimi członkami poprzedniej kadencji. 

Trzeba uporządkować ten bałagan, który przede wszystkim wynika ze Statutu Związku. 

Józef Piątek - Przewodniczący Zgromadzenia Związku: idąc Pana tokiem myślenia 

sytuacja jest jasna. Myślę, że do końca stycznia poszczególne gminy zobligują się do podjęcia 

decyzji co do członkostwa w Związku.  

Józef Piątek - Przewodniczący Zgromadzenia Związku: jeżeli nie ma więcej pytań do 

przekazanych danych, zamykam dyskusję i przechodzę do punktu 3 porządku obrad – 

„Wybór Członków komisji skrutacyjnej”.    



W głosowaniu jawnym jednogłośnie powołano komisję skrutacyjną w składzie: 

1. Krzysztof Mrzygłód - przewodniczący 

2. Alina Bożena Werstak - członek 

3. Danuta Ankutowicz - członek 

Salę obrad opuściła Wójt Gminy Stare Czarnowo pani Marzena Grzywińska. 

W dalszej części Zgromadzenia Związku obradowano w 10-osobowym składzie. 

Józef Piątek - Przewodniczący Zgromadzenia Związku: jeżeli nie ma więcej pytań do 

przekazanych danych, zamykam dyskusję i przechodzę do punktu 4 porządku obrad – 

Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry – głosowanie tajne 

– uchwała Nr …../2018 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 27 listopada 2018 

r., w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry. 

Na Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry 

zaproponowano burmistrza gminy Lipian pana Bartosza Królikowskiego oraz 

Burmistrza Gminy Moryń pana Józefa Piątka. 

Burmistrz Gminy Lipiany pan Bartosz Królikowski z uwagi na brak doświadczenia nie 

wyraził zgody na kandydowanie na Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej 

Odry, przy jednoczesnym wyrażeniu chęci do objęcia członkostwa w Zarządzi Związku.   

Wójt Gminy Widuchowa pani Anna Kusy Kłos złożyła wniosek o zamknięcie listy. 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej pan Krzysztof Mrzygłód rozdał członkom 

Zgromadzenia karty do głosowania. 

Po zebraniu kart do głosowania komisja skrutacyjna sprawdziła i przeliczyła głosy.  

Przewodniczący komisji skrutacyjnej pan Krzysztof Mrzygłód odczytał protokół komisji 

skrutacyjnej z wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry, 

który stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Uprawnionych do głosowania było 10 członków. 

Zgodnie z odczytanym protokołem komisji skrutacyjnej na Przewodniczącego 

Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w głosowaniu tajnym jednogłośnie wybrano 

Burmistrza Gminy Moryń pana Józefa Piątka – 10 głosami ,,za,,. 

Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry pan Józef Piątek odczytał 

uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 27 listopada 2018 r., w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry, stanowiącą 

załącznik nr 6 do protokołu. 

Wyznaczono kolejny termin posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry na 

dzień 11.12.2018 r., na godzinę 12.00. 

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Józef Piątek podziękował wszystkim obecnym za 

udział w posiedzeniu i zakończył obrady. 

 

 

 

 

 

Protokołowała Patrycja Zborowska 


