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PROTOKÓŁ 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY 

Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2018 ROKU 

 

Dnia 24 września 2018 roku w Chojnie odbyło się Zgromadzenie 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.  

 

 Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry pani Gabriela Kotowicz 

otworzyła i poprowadziła obrady Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry. 

Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku stwierdziła obecność 8 z 15 przedstawicieli Gmin 

członków Związku. Wymóg quorum został spełniony.  

 

Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku przywitała wszystkich i przedstawiła 

proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, przywitanie uczestników. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z dnia 25.06.2018 r. 

4. Omówienie i głosowanie nad uchwałą nr …/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry  

z dnia 24 września 2018 r., w sprawie ustalenia składki członkowskiej na rok 2018. 

5. Omówienie i głosowanie nad uchwałą nr …/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry  

z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej na rok 2019. 

6. Omówienie i głosowanie nad uchwałą nr …/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry  

z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

Gabriela Kotowicz – Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku: Kto z członków 

Zgromadzenia jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad? 

 

W jawnym głosowaniu jednogłośnie 8 głosami „za” zatwierdzono porządek obrad.  

 

Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku przeszła do punktu 3 zatwierdzonego porządku 

obrad. Przyjęcie protokołu Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 25 czerwca 2018 roku 

(protokół stanowi załącznik nr 2 do protokołu). 

 

Gabriela Kotowicz – Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku: Kto z członków 

Zgromadzenia jest za przyjęciem protokołu Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia  

25 czerwca 2018 roku? 

 



Strona 2 z 9 
 

W jawnym głosowaniu jednogłośnie 8 głosami „ za” przyjęto protokół Zgromadzenia 

Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 25 czerwca 2018 roku. 

 

Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku przeszła do punktu 4 zatwierdzonego porządku 

obrad. Omówienie i głosowanie nad uchwałą nr …/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej 

Odry z dnia 24 września 2018 r., w sprawie ustalenia składki członkowskiej na rok 2018 (uchwała 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu). 

 

Dorota Mościcka – Dyrektor Biura Związku: Nie mamy jeszcze ustalonej składki członkowskiej 

na 2018 rok. Środki finansowe, które obecnie posiadamy są przeznaczone na zaspokojenie potrzeb 

bieżących. W planach mamy remont dachu. Zgodnie ze złożoną ofertą remont ma wynieść ponad 

156.084,59 złotych. Zarząd wyraził zgodę na remont - przyjął ofertę, która jest bardzo atrakcyjna 

względem pozostałych ofert, które opiewały na wyższe kwoty tj. 216 tysięcy złotych i 227 tysięcy 

złotych. Proponujemy, aby składka członkowska w 2018 r. wyniosła 5,10. Wpływ ze składek 

członkowskich wyniesie 376 527, 90 złotych.  

 

Grzegorz Brochocki – Wiceprzewodniczący Zarządu Związku: składka w wysokości 5,10 

złotych była ustalona jako składka podstawowa.  

 

Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku odczytała Uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin 

Dolnej Odry z dnia 24 września 2018 r., w sprawie ustalenia składki członkowskiej na rok 2018. 

  

Gabriela Kotowicz – Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku: Kto z członków 

Zgromadzenia jest za podjęciem tej uchwały. 

W jawnym głosowaniu jednogłośnie 8 głosami „za” przyjęto uchwałę Zgromadzenia Związku 

Gmin Dolnej Odry w sprawie ustalenia składki członkowskiej na rok 2018. 

 

Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku przeszła do punktu 5 zatwierdzonego porządku 

obrad. Omówienie i głosowanie nad uchwałą nr …/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej 

Odry z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej na rok 2019 (uchwała 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu). 

 

Jan Krzywicki – Przewodniczący Zarządu Związku: Musimy brać pod uwagę, że mamy 

inflację, na poziomie 5 %, dlatego winniśmy uwzględnić to przy ustalaniu składki członkowskiej na 

2019 r. Rosną nam koszty odbioru odpadów, koszty pracownicze i administracyjne. Zbliżają się 

wybory, dlatego ustalenie składki na 2019 r. na tym posiedzeniu zapewni stabilność dla nowego 

Zarządu i Zgromadzenia. Koszty administracyjne obecnie są bardzo niskie, pracownicy rzadko 

uczestniczą w szkoleniach, ponadto planujemy objąć nieruchomości niezamieszkałe co wiąże się ze 

wzrostem kosztów. Proponuję, żeby do składki podstawowej 5,10 dołożyć 1,50 i powiększyć  

o stopę inflacji. Gmina Kozielice, która złożyła do Biura Związku uchwałę o wystąpieniu  

z nieoficjalnych informacji, które do nas dotarły chce uchylić tą uchwałę.  

 

Teresa Sadowska – Wiceprzewodnicząca Zarządu Związku: Czy musimy podejmować tą 

uchwałę na dzisiejszym posiedzeniu?  
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Jan Krzywicki – Przewodniczący Zarządu Związku: Nie musimy, ale podjęcie uchwały będzie 

pomocne przy planowaniu budżetu na kolejny rok. Możemy również zostać przy składce 

podstawowej powiększonej o kwotę inflacji, ale nowe Zgromadzenie będzie musiało ponownie 

pochylić się nad uchwałą o wysokości składki na rok 2019. Będziemy musieli zatrudnić dodatkowe 

osoby, które będą zajmowały się nieruchomościami niezamieszkałymi. W budżetach gmin trudniej 

będzie dokonać zmiany.  

 

Marzena Grzywińska – Wójt Gminy Stare Czarnowo: uważam, że powinniśmy uchwalić 

składkę podstawową plus inflacja, a później ewentualnie zmienić uchwałę.  

 

Jan Krzywicki – Przewodniczący Zarządu Związku: w takim wypadku proponuję, żeby ustalić 

składkę w wysokości 5,90.  

 

Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku odczytała Uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin 

Dolnej Odry z dnia 24 września 2018 r., w sprawie ustalenia składki członkowskiej na rok 2019, w 

której wskazała, że składka członkowska wyniesie 5,90 zł.  

 

Gabriela Kotowicz – Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku: Kto z członków 

Zgromadzenia jest za podjęciem tej uchwały. 

W jawnym głosowaniu jednogłośnie 8 głosami „za” przyjęto uchwałę Zgromadzenia Związku 

Gmin Dolnej Odry w sprawie ustalenia składki członkowskiej na rok 2019. 

 

Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku przeszła do punktu 6 zatwierdzonego porządku 

obrad. Omówienie i głosowanie nad uchwałą nr …/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej 

Odry z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu). 

 

Dorota Mościcka – Dyrektor Biura Związku: zmiana uchwały wynika z potrzeby dostosowania 

jej treści do treści regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Uchwała szczegółowo 

reguluje częstotliwość odbioru, pojemność pojemników oraz wskazuje na sposób świadczenia usług 

odbioru odpadów. Przedstawiony projekt uchwały jest dostosowany do obecnie podjętej uchwały 

dotyczącej objęcia nieruchomości niezamieszkałych. Podjęta w 2017 r. uchwała w sprawie 

postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w swojej treści wyłącza nieruchomości 

użyteczności publicznej oraz ich wnętrza. Biorąc pod uwagę definicję obiektów budowlanych 

użyteczności publicznej, która jest zawarta w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury wyłączyliśmy 

praktycznie wszystkie nieruchomości tym zapisem w tym handel, usługi, banki, szkoły itp. Zarząd 

przygotował projekt zmiany uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. 

 

Jan Krzywicki – Przewodniczący Zarządu Związku: Zarząd proponuje podjęcie uchwały  

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
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których nie zamieszkują mieszkańcy w dniu dzisiejszym co pozwoli na dalsze prace nad systemem 

dotyczącym nieruchomości niezamieszkałych.  

 

Dorota Mościcka – Dyrektor Biura Związku: Projekt uchwały o szczegółowym sposobie, który 

jest w porządku obrad jest uchwałą wyjściową do kolejnych uchwał tj. uchwały  

o stawkach i o wzorze deklaracji. Przedstawiony dzisiaj projekt jest przystosowany do obecnie 

obowiązującej uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Nie reguluje szczegółowo 

częstotliwości odbierania np. z cmentarzy, parków, czy ulic. W przypadku wprowadzenia projektu 

uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy proponuję zdjęcie z porządku obrad 

przedstawionego projektu w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ponieważ ponownie wymagałaby on zmiany. 

 

Jan Krzywicki – Przewodniczący Zarządu Związku: Powinniśmy zmienić uchwałę  

o objęciu nieruchomości niezamieszkałych, żeby cały system gospodarowania odpadami był pod 

naszą kontrolą, żeby nikt nam nie zarzucał, że system jest nieszczelny.  

 

Dorota Mościcka – Dyrektor Biura Związku: Obecnie obowiązująca uchwała o objęciu 

nieruchomości niezamieszkałych wyłączyła praktycznie wszystkie nieruchomości. Przez budynek 

użyteczności publicznej zgodnie z definicją należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby 

administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa 

wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, 

handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, 

obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym 

śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek 

użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.  

 

Janusz Suchorski – Kierownik ZGKiOŚ Krzęcin: U nas odbiór odpadów z cmentarzy odbywa 

się na zgłoszenie telefoniczne.  

 

Dorota Mościcka – Dyrektor Biura Związku: Jeżeli wyłączymy np. tylko cmentarze to kosztyich 

obsługi dla gminy mogą być bardzo duże, ponieważ gmina będzie musiała zorganizować odbiór 

odpadów tylko z cmentarzy. Zwracam uwagę, że Związek będzie tylko odbierał odpady, nie 

będziemy sprzątać ulic, parków itp., należy te dwie kwestie rozgraniczyć. Moim zdaniem 

powinniśmy albo objąć wszystko albo nic.  

 

Jan Krzywicki – Przewodniczący Zarządu Związku: Przy woli objęcia nieruchomości 

niezamieszkałych powinniśmy w dniu dzisiejszym podjąć uchwałę, ponieważ pozwoli to na dalsze 

prace. Zostawiając podjęcie uchwały po wyborach dla nowego Zgromadzenia może okazać się, że 

nie zdążymy poprawnie się przygotować na dalsze kroki. Musimy pamiętać  

o zebraniu deklaracji, o przygotowaniu przetargu itd., już pozostało mało czasu. W grudniu 2019 

roku kończy się kontrakt na odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych.  
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Grzegorz Brochocki – Wiceprzewodniczący Zarządu Związku: Moim zdaniem powinniśmy 

objąć wszystkie nieruchomości. Gminy powinny przekazać nam informację, gdzie jest potrzeba 

częstego wywożenia odpadów, ale Związek nie będzie sprzątał.  

 

Do obrad dołączył Wójt Gminy Kozielice Piotr Rybkowski. Zgromadzenie Związku Gmin 

Dolnej Odry obradowało w dalszej części w składzie 9 członków. 

 

Cezary Krzyżanowski – Prezes Spółki Gmin Dolnej Odry: Z punktu widzenia operatora 

korzystne jest objęcie wszystkich nieruchomości niezamieszkałych. Będziecie mieli Państwo jako 

Związek kontrolę nad odpadami. Jako Spółka obsługujemy gminę Banie, odbieramy odpady  

z nieruchomości niezamieszkałych i z terenów zielonych. We względu na fakt, że nie możemy 

mieszać odpadów musimy jechać trzema transportami. Jednym transportem odbieramy odpady  

z nieruchomości zamieszkałych, drugim z nieruchomości niezamieszkałych a trzecim z terenów 

zielonych. Gmina Barlinek objęła nieruchomości niezamieszkałe już dawno, uszczelniło to system  

i spowodowało optymalizację tras pojazdów odbierających odpady. Organizując przetarg na odbiór 

odpadów z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych optymalizujecie Państwo koszty odbioru 

odpadów. Po wygraniu przetargu na odbiór odpadów z nieruchomości gminy Banie podmiot, który 

dotychczas świadczył usługi wypowiedział dla przedsiębiorców umowy, ponieważ obsługa 

pojedynczych punktów jest nieopłacalna.  

 

Janusz Suchorski – Kierownik ZGKiOŚ Krzęcin: W gminie Krzęcin jest 6 cmentarzy 

początkowo były podstawione małe pojemniki, obecnie są podstawione kontenery, które są 

odbierane po zgłoszeniu telefonicznym. Moim zdaniem powinniśmy wyłączyć cmentarze.  

 

Piotr Rybkowski – Wójt Gminy Kozielice: Czy możliwe jest, aby przedsiębiorca wyposażał 

nieruchomości w pojemniki? 

 

Małgorzata Jurgiel – obsługa prawna: Zgodnie z uchwałą nieruchomość w pojemniki wyposaża 

właściciel nieruchomości. Tą kwestię można uregulować w uchwale.  

 

Jan Krzywicki – Przewodniczący Zarządu Związku: Proponuję stworzyć zespół osób z gmin, 

które zajmują się odpadami, aby wszystko dopracować.  

 

Marek Kurjata – Skarbnik Gminy Moryń: Związek powinien objąć wszystkie nieruchomości, 

ale są gminy, które samodzielnie zagospodarowują odpady. Moryń posiada kąpielisko, gdzie 

wskazanie pojemników i częstotliwości jest bardzo trudne. Proponuję, żeby wziąć pod uwagę aby  

w gminach, które mają własną jednostkę zastosować wyłączenia.  

 

Jan Krzywicki – Przewodniczący Zarządu Związku: Chcielibyśmy wykorzystać potencjał, który 

jest w gminach.  

 

Piotr Rybkowski – Wójt Gminy Kozielice: Uważam, że ujednolicenie zasad uszczelni system. 

Cmentarze można regulować poprzez pojemność pojemników, można podstawić większą ilość 

pojemników. 
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Cezary Krzyżanowski – Prezes Spółki Gmin Dolnej Odry: Stoję na stanowisku, że odpady 

powinny być gromadzone w mniejszych pojemnikach, a nie w kontenerach, ponieważ do odbioru 

odpadów potrzebny jest specjalistyczny samochód. Nieruchomości gminy Banie zostały 

wyposażone w pojemniki przez Spółkę, natomiast przedsiębiorcy sami zakupywali pojemniki i nie 

było większych problemów. Regulaminy określają minimalną wielkość pojemników i te 

normatywy winny być sprawdzane przy składaniu deklaracji.  

 

Gabriela Kotowicz - Wiceprzewodnicząca Zarządu Związku: Przy objęciu nieruchomości 

niezamieszkałych, powinna być bardzo duża kontrola przedsiębiorców, czy zadeklarowane przez 

nich pojemniki są wystarczające, aby gminy nie musiały dopłacać do systemu. 

 

Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad 

w punkcie 6 uchwały nr  .../2018 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 24 września 

2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 19/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia  

14 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę Nr 31/2012 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin 

Dolnej Odry z dnia 19 grudnia 2012 r., w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  

a powstają odpady komunalne. 

 

Gabriela Kotowicz – Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku: Kto z członków 

Zgromadzenia jest za zmianą porządku obrad i wprowadzeniem do porządku tej uchwały. 

W jawnym głosowaniu jednogłośnie 9 głosami „za” zmieniono porządek obrad - 

wprowadzono głosowanie nad uchwałą nr  .../2018 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z 

dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 19/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej 

Odry z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę Nr 31/2012 Zgromadzenia Ogólnego Związku 

Gmin Dolnej Odry z dnia 19 grudnia 2012 r., w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  

a powstają odpady komunalne. 

 

Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku odczytała Uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin 

Dolnej Odry z dnia 24 września 2018 r., zmieniająca uchwałę Nr 19/2017 Zgromadzenia Związku 

Gmin Dolnej Odry z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę Nr 31/2012 Zgromadzenia 

Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 19 grudnia 2012 r., w sprawie postanowienia o 

odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, o następującej treści: 

 

„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 w związku z art. 69 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349  

i poz. 1432) oraz art. 3 ust. 2a i art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629) Zgromadzenie Związku Gmin 

Dolnej Odry w Chojnie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 19/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 14 grudnia 2017 r. 

zmieniającą uchwałę Nr 31/2012 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 19 

grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 
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nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne § 1 

otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych z dniem 1 stycznia 2020 roku  

od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne.”  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Dolnej Odry. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego.” 

 

Gabriela Kotowicz – Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku: Kto z członków 

Zgromadzenia jest za podjęciem tej uchwały. 

W jawnym głosowaniu jednogłośnie 9 głosami „za” przyjęto uchwałę Zgromadzenia Związku 

Gmin Dolnej Odry zmieniającą uchwałę Nr 31/2012 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin 

Dolnej Odry z dnia 19 grudnia 2012 r., w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  

a powstają odpady komunalne. 

 

Obrady opuścił Członek Zarządu Związku Krzysztof Boguszewski. Zgromadzenie Związku 

Gmin Dolnej Odry obradowało w dalszej części w składzie 8 członków. 

 

Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku zaproponowała zdjęcie z porządku obrad uchwały 

nr …/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 24 września 2018 r.  

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian 

za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Gabriela Kotowicz – Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku: Kto z członków 

Zgromadzenia jest za zmianą porządku obrad i zdjęciem z porządku tej uchwały. 

W jawnym głosowaniu jednogłośnie 8 głosami „za” zmieniono porządek obrad i zdjęto  

z porządku obrad uchwałę nr …/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia  

24 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 

Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku przeszła do punktu 7 zatwierdzonego porządku 

obrad. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

Jan Krzywicki – Przewodniczący Zarządu Związku: Przygotowujemy pomieszczenie na 

serwerownię, aby były spełnione wszystkie wymagane standardy. Zostały wymienione drzwi na 

ognioodporne, mamy wykonaną pełną instalację w tym pomieszczeniu, jak również instalację pod 

monitoring, który będzie na zewnątrz i do wejścia do budynku. Jako Zarząd podjęliśmy decyzję  

o remoncie dachu, mamy wyłonionego inspektora nadzoru. Oczekujemy Państwa stanowiska 

odnośnie wystąpienia ze Związku gminy Recz.  
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Małgorzata Jurgiel – obsługa prawna: Gmina Recz z dniem 1 stycznia wystąpiła ze Związku 

Gmin Dolnej Odry. Teren gminy był objęty umową z Konsorcjum. Nie mamy podpisanego aneksu 

z Konsorcjantem. Gmina Recz sprzeciwiała się temu, żeby nasze pojazdy wjeżdżały i odbierały 

odpady komunalne. Z informacji zamieszczonej na BIP Gminy Recz wiedzieliśmy, że został 

ogłoszony przetarg. Konsorcjant w 2017 r. nie zgodził się na podpisanie aneksu, ani też do czerwca 

nie wystąpił do Związku o podpisanie aneksu. Sama umowa zawiera postanowienia dotyczące 

podpisania aneksu i jest to jedyna norma prawna, która reguluje sytuację, w której jedna z gmin 

występuje ze Związku. Związek Gmin Dolnej Odry jest jednostką sektora finansów publicznych  

i mamy do czynienia z odpowiedzialnością Zarządu za realizację postanowień umowy. 

Sporządziłam opinię prawną, która jest do wglądu w Biurze Związku, że bezpiecznie będzie 

podpisać aneks  z datą bieżącą, natomiast ze względu na okoliczności faktyczne, czyli to, że odpady 

nie były odbierane od stycznia 2018 r. i konsorcjant nie obciążył nas opłatami za odbiór odpadów. 

W związku z pismem konsorcjanta, które wpłynęło ostatnio do Biura Związku, przedstawiającym 

nowe argument należałoby podpisać aneks, który obowiązywać będzie od stycznia 2018 r. 

Podpisanie aneksu reguluje sprawy kar umownych, jak również reguluje i porządkuje stan 

faktyczny umowy.  

 

 Grzegorz Brochocki – Wiceprzewodniczący Zarządu Związku: Konsorcjant podnosi argument, 

że umową są związani do obsługi gmin będących na terenie Związku. Gmina Recz wystąpiła 

skutecznie ze Związku. Konsorcjant zwrócił się do Zarządu o podpisanie aneksu w czerwcu 2018 r. 

Naliczanie kar umownych do maja jest ryzykowne. Kary za jeden miesiąc wyniosą ponad 200 

tysięcy złotych. Naliczenie tak wysokich kar wiąże się z ryzykiem. Możemy zatrzymać 

wynagrodzenie, ale firma może mieć bardzo duże problemy. Sąd musiałby rozstrzygnąć czy kary 

były należne. Każda ze stron ma swoje argumenty. Jeżeli sąd uznałby, że kara jest nienależna to nie 

tylko musielibyśmy zwrócić zatrzymane pieniądze, ale firma wystąpiłaby o odszkodowanie,  

w skrajnej sytuacji mogłoby dojść nawet do utraty płynności finansowej lub do bankructwa. Po 

zapoznaniu się z umową, opiniami prawnymi uważam, że jest to ogromne ryzyko nakładać na 

konsorcjanta kary umowne. Faktem jest, że firma nie odbiera odpadów i nie obciąża nas kosztami. 

Moim zdaniem jedynym roszczeniem jakie mamy to do Gminy Recz, ale udowodnić musielibyśmy 

stratę. Przetarg, który przeprowadziła gmina jest skuteczny, mają podpisaną ważną umowę. Jeżeli 

jest podstawa prawna powinniśmy podpisać aneks.  

 

Piotr Rybkowski – Wójt Gminy Kozielice: Ze względu na fakt, że przetarg wygrał ten sam 

podmiot co odbiera odpady u nas, powinniśmy podpisać aneks. Jedyny zarzut do firmy to 

nieetyczne jej zachowanie.  

 

Jan Krzywicki – Przewodniczący Zarządu Związku: Ogromna odpowiedzialność ciąży na 

Zarządzie, dlatego zwracamy się do Was o przedstawienie waszego stanowiska. Opinia prawna 

mówi, ze powinniśmy podpisać aneks.  

 

Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku zaproponowała przeprowadzenie głosowania  

w sprawie podpisania aneksu z konsorcjantem.  
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Gabriela Kotowicz – Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku: Kto z członków 

Zgromadzenia jest za podpisaniem aneksu przez Zarząd Związku z mocą obowiązującą od  

1 stycznia 2018 r.  

 

W jawnym głosowaniu jednogłośnie 8 głosami „za” podjęto decyzję, że Zarząd Związku 

powinien podpisać aneks z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. 

 

Marzena Grzywińska – Wójt Gminy Stare Czarnowo: W ostatnim czasie spłonęły odpady 

wielkogabarytowe w miejscowości Kołbacz, w której jest zabudowa wielorodzinna i nie ma 

możliwości gromadzenia odpadów i wystawiania ich 24 godziny przed zbiórką. Proszę  

o rozważenie możliwości częstszego odbierania tego rodzaju odpadów.  

 

Piotr Rybkowski – Wójt Gminy Kozielice: Mieszkańcy wystawiają odpady wielkogabarytowe  

24 godziny przed odbiorem, po czym przejeżdżają złomiarze, zabierają cześć a to co nie potrzebne 

zostawiają poza granicami miejscowości. Jako gmina musimy ponieść koszty odbioru tych 

odpadów.  

 

Dorota Mościcka – Dyrektor Biura Związku: Spółdzielnie we własnym zakresie i na własny 

koszt powinny zebrać gabaryty i oddać je do PSZOK-u. Zwiększenie częstotliwości odbioru 

wpływa na koszty i konieczna byłaby zmiana regulaminów utrzymania czystości i porządku.  

 

Cezary Krzyżanowski – Prezes Spółki Gmin Dolnej Odry: Koszty odbioru odpadów  

z PSZOK są niższe dla Związku niż koszty odbioru odpadów bezpośrednio sprzed nieruchomości. 

 

Jan Krzywicki – Przewodniczący Zarządu Związku: Jestem otwarty na spotkanie  

z przedstawicielami Spółdzielni, ale nie możemy obciążać pozostałych mieszkańców Związku.   

 

Gabriela Kotowicz – Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku: Chciałabym podziękować 

wszystkim za współpracę i życzę wszystkiego najlepszego.  

 

Jan Krzywicki – Przewodniczący Zarządu Związku: Ja również w imieniu całego Zarządu 

dziękuję za współpracę i życzę wszystkiego najlepszego.   

 

Na tym Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku zamknęła obrady i podziękowała 

wszystkim za przybycie.  
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