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Oświadczenie w sprawie decyzji podjętych na VII Zgromadzeniu Związku
Gmin Wierzyca w dniu 11.08.2015 r. 

Szanowni Mieszkańcy Starogardu Gdańskiego

Na ostatnim Zgromadzeniu Związku Gmin Wierzyca,  którego Starogard Gdański  jest
członkiem,  wbrew  naszej  woli  i  mimo  naszych  zdecydowanych  protestów  podjęto
decyzje, które skutkować będą podwyżkami cen opłat za odbiór odpadów. 

Szczególnie niekorzystnie i dotkliwie uderzą one w mieszkańców naszego miasta, gdyż
największy ciężar  podwyżek spadnie na mieszkańców tzw. zabudowy wielorodzinnej,
czyli  bloków  i  kamienic,  które  stanowią  duży  procent  substancji  mieszkaniowej
Starogardu.  Wzrost  opłat  odpadów  segregowanych  dla  gospodarstw  domowych
jednoosobowych wzrośnie o 78% do kwoty 24,00 zł a dwuosobowych o 1oo% do kwoty
54,00 zł ! Jest to dla nas jako przedstawicieli miasta w Związku Gmin Wierzyca nie do
przyjęcia ! Ponad 5 milionowy dług, który w niespełna pół roku został wygenerowany
przez  Związek  ma  zostać  w  dużej  mierze  przerzucony  na  barki  naszej  lokalnej
społeczności.  W styczniu bieżącego roku cofnąłem rekomendację dla pana Wojciecha
Pomina jako kandydata na przewodniczącego Związku gdyż już wtedy zauważyłem, że
jego  styl  zarządzania  może  doprowadzić  do  niekorzystnych  sytuacji  w  jego
funkcjonowaniu. Mimo moich uwag i wątpliwości większość członków Zgromadzenia
Związku Gmin Wierzyca wybrała nowy zarząd na kolejną kadencję w składzie: Wojciech
Pomin  –  przewodniczący,  Marian  Pick  z-ca  przewodniczącego  (wójt  gminy  Stara
Kiszewa),  Sylwester Patrzykąt – członek (wójt  gminy Bobowo),  który zapowiadał na
początku swojej kadencji brak jakichkolwiek podwyżek za wywóz odpadów co najmniej
do  końca  bieżącego  roku.  Zapowiedzi  te  nie  znalazły  pokrycia  w  rzeczywistości,  a
Związek Gmin Wierzyca z kilkumilionowym deficytem stanął u progu bankructwa. W
lipcu członkowie zarządu podali się do dymisji. 

Drodzy mieszkańcy,

W związku  z  faktem,  że  tak  drastyczne  podwyżki  cen  opłat  za  wywóz  odpadów w
niewspółmierny sposób obciążą mieszkańców zabudowy wielorodzinnej naszego miasta,
co  uważam  za  niesprawiedliwe  i  nie  do  zaakceptowania  zdecydowałem  się  złożyć
sprzeciw wobec przyjętej  przez Związek Gmin Wierzycy uchwały.  Podejmę wszelkie
możliwe kroki prawne, aby zakwestionować i uchylić niekorzystne dla nas rozwiązania.
Przyjęta przez Związek uchwała w rażący sposób dyskryminuje mieszkańców miast, co
jest sprzeczne z przyjętą zasadą solidarności i równości wszystkich jego członków oraz
stawia  pod  znakiem  zapytania  zasadność  członkostwa  Starogardu  Gdańskiego  w  tej
organizacji. 

Prezydent Miasta 
Starogard Gdański
Janusz Stankowiak
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