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Protokół nr 0012.21.KBG.2016 

z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej, Komisji Rewizyjnej i 

Komisji Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2016r. 
 

 

W posiedzeniu udział wzięło 17 osób zgodnie z załączoną listą obecności.   

 

 

Temat posiedzenia: 

1. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Suchy Dąb.  

2. Organizacja publicznego transportu zbiorowego (zmiany od 1 stycznia 2016r.). 

 

Wszystkich obecnych na posiedzeniu przywitała Pani Wójt Barbara Kamińska i ogólnie 

przedstawiła tematy spotkania, następnie głos przekazała Pani Justynie Galińskiej z firmy     

J. S. Hamilton Consulting, która jako jedna z dwóch osób przygotowywała dla naszej gminy 

analizę gospodarki odpadami za 2015 rok. J. Galińska omówiła najważniejsze aspekty 

wynikające z dokumentu (zał. nr 1 do protokołu), m.in.: z analizy wynika, że w naszej gminie 

system gospodarki odpadami bardzo dobrze funkcjonuje, należy kłaść nacisk na zebranie jak 

największej ilości deklaracji od gospodarstw domowych, „ścigać” te, które jeszcze nie 

złożyły. Ponadto zaznaczyła, że poziomy odzysku i recyklingu zostały osiągnięte, odpady 

segregowane – zachęcać mieszkańców i podnosić poziom segregacji, gdyż niesegregowane 

generują o wiele większy koszt przetwarzania. Należności z tytułu utrzymania systemu 

gospodarki odpadami wyniosły w 2015 roku prawie 600tys. zł, a wpływy blisko 419tys. zł. 

Zaległości w tym okresie wyniosły ok. 116tys.zł, 65% kosztów to koszty odbierania 

odpadów. Należy mieć na uwadze, iż w 2018 roku powstanie w Gdańsku spalarnia. Tutaj 

Pani Wójt dodała, że od tego czasu koszty mogą wzrosnąć o ok. 30tys. zł rocznie, ale nie jest 

to jeszcze przesądzone. Wspomniała także o niskim poziomie odzysku odpadów 

biodegradowalnych, przez co gminy, nie tylko nasza, miały nałożone kary. Na przyszłość 

musimy się starać osiągnąć wskaźniki, by uniknąć kar – segregacja przede wszystkim i 

oddawanie więcej niż dotąd odpadów „bio”.  

Temat drugi odnośnie transportu zbiorowego rozpoczęła Pani Wójt – jest to kolejne 

zadanie, które Państwo zrzuca na samorząd, w dodatku bardzo kosztowne. Chodzi o to, że 

samorząd ma zorganizować transport w granicach swojej gminy, tylko, że u nas to nie ma 

sensu, bo my korzystamy z firmy zewnętrznej. Do tej pory było tak, że dopłaty do transportu 

przydzielał Urząd Marszałkowski, a wedle nowej ustawy ma to zadanie przejąć gmina. W tym 

momencie padło wiele pytań dot. m.in. autobusów, sprawdzania ich stanu technicznego, 

spełniania wymogów itp. Magdalena Trociewicz – insp. ds. gosp. komunalnej i transportu 

odpowiedziała, że wszystko można zawrzeć w umowie. Zwróciła także uwagę radnych na 

rozdane  materiały i mapę (zał. nr 2 do protokołu). Plan transportowy jest w trakcie 

przygotowania a na mapie wskazano na razie przykładowe kursy i linie autobusowe. Punkt 

przesiadkowy musi być w Suchym Dębie, Tczew puszcza swoją linię, tak samo Gmina 

Pruszcz Gdański. Na razie nie wiadomo czy transport szkolny też będzie objęty tym planem, 

jest to wszystko bardzo skomplikowane. Dodatkowo, jeżeli będziemy chcieli pojechać na 

teren innej gminy to musimy podpisać z tą gminą porozumienie. Nie wykluczone, że pojawią 

się prywatni przewoźnicy. Plan będzie w najbliższym czasie wyłożony do publicznej 
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wiadomości i mieszkańcy będą mogli składać swoje wnioski w tym temacie. Wnioski te będą 

rozpatrywane przez Panią Trociewicz i wysyłane do Urzędu Marszałkowskiego. Może być 

problem z przystankami, gdyż autobusy firmy Arriva zatrzymują się tam, gdzie oficjalnie tych 

przystanków nie ma, ale ludzie są już do tego przyzwyczajeni. Niestety tak być nie powinno. 

Najważniejsze teraz to ustalić trasy linii autobusowych, optymalne dla wszystkich 

mieszkańców naszej Gminy. Te zaproponowane w planie nie do końca mogą odpowiadać, 

można je zmienić.  

 

Na tym protokół zakończono. 

Czas trwania : 13.00 – 14.00 

Protokołowała: Olga Brzozowska – podinsp. ds. kultury, sportu i współpracy z innymi 

podmiotami 
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