Protokół z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego,
Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 30.01.2019 r.
Porządek posiedzenia:
1. Powitanie członków komisji i gości.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie/niestwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad /głosowanie/.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
5. Funkcjonowanie ZGK w Suchym Lesie – spotkanie z Prezesem Jerzym Świerkowskim.
6. Prezentacja planu i jego omówienie.
7. Omówienie projektów uchwał, zgodnych z celami i zadaniami Komisji, na sesję Rady Gminy
Suchy Las 31.01.19.
8. Komunikaty i wolne głosy.
Ad. 1 – 4.
Przewodniczący Komisji M. Bajer otworzył posiedzenie Komisji. Powitał członków
Komisji i gości oraz stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności.
Wszyscy członkowie obecni. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokoły z
posiedzeń z dnia 28.11.18., 10.12.18. i 17.12.18. zostały przyjęte jednogłośnie. W posiedzeniu
uczestniczył Prezes ZGK p. Jerzy Świerkowski.
Ad. 5.
Na wstępie oddano głos Prezesowi J. Świerkowskiemu, który omówił zakres działania
Spółki, do której należą wszystkie działania ze sfery komunalnej, odpadowej, utrzymania
dróg i zieleni (czasami budynków) oraz zimowe utrzymanie dróg. Zakres jest szczegółowo
ujęty w Regulaminie. Około 90% usług jest wykonywanych na rzecz Gminy.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na potrzebę poprawienia jednego z progów
zwalniających na ul. Tysiąclecia w Chludowie – brakuje zwężenia przy krawędzi.
Prezes J. Świerkowski omówił następujące tematy:
- problem z miejscem gromadzenia odpadów przez mieszkańców; często kosze znajdują się
na posesjach i pracownicy nie mają do nich dostępu; czasami mieszkańcy sami zapominają
wystawić kosz przed godz. 07.00 lub wystawiają za późno. Samochody mają zainstalowane
kamery i GPS-y, wszelkie zgłoszenia od mieszkańców mogą być monitorowane na bieżąco;
- problem z segregacją niektórych odpadów, jak np.: styropian czy rury PCV; ZGK informuje
i przypomina mieszkańcom, co należy wkładać do poszczególnych worków; do zadań ZGK
należy opróżnianie pojemników, a do Urzędu weryfikacja, czy jest to dobrze robione. Rola

ZGK kończy się na zrobieniu zdjęcia źle segregowanych odpadów i przesłaniu go do Urzędu.
Mieszkańcy mogą oddawać takie odpady za darmo w Chludowie;
- segregacja odpadów jest bardzo droga – za 1 tonę plastiku niedawno było 10-12 zł, obecnie
– 250 zł netto; im lepiej segregujemy, tym więcej to kosztuje;
- najwyższa stawka obowiązuje w stosunku do odpadów wielkogabarytowych – 399 zł netto
za tonę; ZGK wywozi do Piotrowa, gdzie cena wynosi 363 zł za tonę + koszt transportu;
- brakuje miejsc utylizacji lub miejsca te są zbyt małe; obecnie ZGK wywozi plastik do
Wąbiewa lub Nakła, Poznań nie chce przyjmować odpadów;
- jedynym odpadem, za który ZGK pobiera opłatę jest szkło białe i kolorowe – 40 zł za tonę
kolorowego szkła i 140 zł za tonę białego;
- makulatura jest wywożona do Czerwonaka, Wąbiewa lub Piotrowa; opłata ok. 40 zł za tonę;
- poziom segregacji i recyklingu za rok 2017 wyniósł ok. 68%;
- na gruz budowlany można zamówić w ZGK kontener – cena od 125 do 250 zł za usługę; jeżeli
poza gruzem znajdą się w nim inne odpady, ZGK pobiera dodatkową opłatę;
- odpady zmieszane wywożone są na spalarnię – 308 zł brutto za tonę; wywóz usługowy dla
przedsiębiorców – 446 zł brutto za tonę; odpady zielone w pojemnikach wywożone są na
biokompostownię – 248 zł brutto za tonę;
- ZGK w Regulaminie ma wpisane usuwanie dzikich wysypisk; przy akcjach „Sprzątanie
osiedla” ZGK podstawia tylko kontener, wywozi, sumuje wagę i wystawia rachunek Gminie;
- szacunkowa norma ilości odpadów na osobę, to 60 litrów; np.: 3-osobowa rodzina przy
dwukrotnym wywożeniu będzie miała łącznie zabrane 360 litrów odpadów; zgodnie z
uchwałą podstawiane są pojemniki określone w deklaracji w stosunku do ilości zgłoszonych
mieszkańców; można nabyć większy pojemnik bądź drugi mniejszy, ale na własny koszt –
ZGK odbierze wszystkie pojemniki;
- ZGK podstawia w określone dni pojemniki na choinki, niestety zainteresowanie jest średnie.
Bardzo często choinki są stawiane obok pojemników na odpady mieszane. Jeżeli mieszkaniec
chce, aby wywieźć choinkę, musi zapłacić dodatkowo za koszt transportu;
- mycie kontenerów odbywa się 2 razy w roku; ZGK nie określa dni tych działań. Pojemniki
są myte w dniu wywożenia odpadów; na prośbę radnego R. Banaszaka w okresie letnim
kontenery będą myte 2 razy.
Radna J. Pągowska zwróciła uwagę na słabą edukację w zakresie segregowania
odpadów. Zasugerowała organizowanie spotkań dla dzieci i młodzieży w szkołach.
Przewodniczący Komisji dodał, że można w ramach zajęć wychowawczych prowadzić
edukację w tym zakresie. Prezes Świerkowski zaznaczył, że chętnie przyjmuje wycieczki ze
szkół, jednak całego ciężaru edukacji nie weźmie na siebie – szkoły muszą włączyć się w tę

akcję. Radna J. Pągowska zaproponowała złożenie wniosku do Komisji Oświaty, Kultury i
Sportu o współorganizację z Referatem Ochrony Środowiska akcji edukacyjnych w szkołach.
Radna J. Pągowska poruszyła kwestię podwyższenia do 15 zł opłaty za śmieci
segregowane i możliwego zakresu czasowego bez zmiany tej kwoty. Prezes wyjaśnił, że
koszty utylizacji są większe niż płacą mieszkańcy. ZGK otrzymuje więcej niż 15 za mieszkańca
i w związku z tym jeszcze przez długi czas uda się utrzymać taką opłatę. Natomiast jeżeli ZGK
będzie musiało wywozić odpady na instalacje zewnętrzne 100 km dalej, to koszty będą rosły.
Jeżeli ilość odpadów nie zwiększy się drastycznie i ceny odbioru będą podobne, to
mieszkańcy mogą być spokojni. Prezes dodał, że Gmina nie posiada kompostowni, a jej
budowa mogłaby zmniejszyć koszty. Poprzednia Rada Gminy nie wyraziła zgody na budowę.
Prezes zasugerował budowę nowego PSZOK-u w Chludowie.
Prezes Świerkowski poruszył również kwestię ściągnięcia z WPF-u kwoty 850 tys. zł (z
zaplanowanych 2 mln zł) na nową siedzibę firmy. Prezes dodał, że zwrócił się z prośbą do
Wójta Gminy o przywrócenie tej kwoty. Zaproponował również możliwość wniesienia
aportem do Spółki w ramach rozliczenia gruntu przy PSZOK-u.
Podziękowano p. Prezesowi za przybycie.
Ad. 6-8.
Radny Z. Hącia zawnioskował o rozpatrzenie sprawy gospodarki mieszkaniowej
komunalnej i ustalenie potrzeb w tym zakresie na terenie naszej Gminy.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono (godz. 13.00).
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