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Szanowni Państwo

       Ze względu na zaistniały w ostatnich dniach łańcuch zdarzeń, których
konsekwencje mogą wykroczyć daleko poza czas trwania epidemii, zmuszeni
jesteśmy na  chwilę  odwrócić  Państwa uwagę  od  koronawirusa.  
       Jak już kilkakrotnie informowaliśmy gospodarka odpadami komunalnymi wywołuje
nieprzerwane dyskusje  z uwagi na jej rosnący wpływ na domowe budżety. Niegdysiejszą
swobodę wyboru  segregowania  odpadów zastąpiono przymusem segregowania  odpadów
wraz  z  pojawieniem się  kar  za  jego  nieprzestrzeganie.   Chociaż  systematycznie  rośnie
świadomość i  poczucie odpowiedzialności mieszkańców, stanowi to pewien problem dla
Spółdzielni z jej zbiorczymi kontenerami. Gminne wskaźniki odzysku surowców wtórnych
stawiają  jednak Gminę Skoczów wysoko w hierarchii gmin powiatu.  Na ten stan rzeczy
istotny  wpływ  ma  gospodarka  odpadami  prowadzona  przez  administrację  Naszej
Spółdzielni.  Do  ogólnej  masy  odpadów  Gminy  Skoczów  nie  dostarczamy  popiołu
korzystając  z  ciepła  sieciowego,  nie  dostarczamy również biomasy pozostawiając  trawę
zmulczowaną  na  trawnikach,  a  zrębkowane  gałęzie  zagospodarowujemy  we  własnym
zakresie – podobnie jak liście zebrane jesienią. To nie są małe liczby biorąc pod uwagę fakt,
że ilość ogrzewanych mieszkań i obiektów administracyjno – usługowych wynosi blisko
2200,  a   tereny  zielone   Spółdzielni  stanowią  prawie  10  hektarów.  Pomimo   naszych
wspólnych  wysiłków  pojawiają  się  niepokojące,  wyrażane  publicznie  zastrzeżenia.  
       W Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Skoczów  5 marca 2020 roku ogłoszony
został    przetarg  w  trybie  zamówienia  publicznego,  na  świadczenie   usługi  odbioru
i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych.  Jakkolwiek  jako  Spółdzielnia  stanowimy
największy  w Gminie  Skoczów podmiot  w obszarze  nieruchomości  zamieszkałych,  nie
konsultowano z nami – ba,  nawet  nie  powiadomiono – o możliwych zmianach polityki
gospodarczej w tym zakresie. Nie powiadomiono również Radnych Gminy w trakcie sesji
Rady Miejskiej Skoczowa, która odbyła się  18 marca 2020r. Członkowie Rady Nadzorczej
Spółdzielni będący równocześnie  członkami Rady Miejskiej Skoczowa byli zdziwieni, gdy
o tym fakcie usłyszeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni  w dniu 20 marca 2020r.
       Ponieważ   sama  tylko  Spółdzielnia  posiada  w  dyspozycji   31  pojemników  –
kontenerów tzw. KP-7, a w specyfikacji dla oferentów określono ich ilość na 9 - 15, Zarząd
Spółdzielni w dniu 23 marca 2020r. wystosował  do Burmistrza Miasta Skoczowa pismo
o następującej treści:

„ Szanowny Panie burmistrzu. 
     W związku z opublikowaniem  „Opisu przedmiotu zamówienia o świadczenie usług
odbioru i  zagospodarowania odpadów komunalnych z  nieruchomości  … część  I,  II,  II”
uprzejmie  prosimy  o  uzasadnienie  celu  oraz  przedstawienie  konsekwencji  (nie



dopuszczamy   myśli,   że   decyzja    ta    była    nieprzemyślana)    umieszczenia  
w załączniku nr 2.pkt.9 do SIWZ zapisu: 
10) liczba kontenerów i pojemników w blokach i domach wielorodzinnych:
a) pojemnik KP-7
- maksimum 15szt.
- minimum  9szt.
                                                                  Z poważaniem
                Teresa Zagóra – Członek Zarządu     Janusz Skowroński – Prezes Zarządu”

Odpowiedź  otrzymaliśmy 31 marca 2020r.  Poza udzieloną  nam   radą  o zapoznanie się
z  całą  dokumentacją  oraz  zacytowaniem  fragmentu  specyfikacji  Burmistrz  Miasta
Skoczowa wyjaśnia:
...„Dodatkowo  przewidziano,  że  odpady  mogą  być  gromadzone  w  pojemnikach
o  pojemności  1.1  m³ (od  80  do  100)  oraz  w  kontenerach  kp-7  (od  9  do  15)  bowiem
właściciele nieruchomości mogą dokonywać zmian w tej mierze  - zastępować kontenery
pojemnikami albo odwrotnie.  Przykładem tutaj  jest  właśnie Spółdzielnia, która zastąpiła
tzw. altany śmietnikowe punktami/gniazdami wyposażonymi w kontenery, klopsy (dzwony)  i
nie przekazała - w ramach dobrej współpracy - Gminie informacji w tej sprawie. Pomimo,
że  Gmina nie  otrzymała informacji  o  takich  zmianach odbiór  odpadów następował  bez
zakłóceń, bez przerw i był realizowany prawidłowo”...
Czy  to  co  Państwo  przeczytaliście powyżej  przyjmujecie z  niedowierzaniem?
Spróbujmy  jednak poddać analizie i  zadać parę pytań.
1.  W jaki  sposób  jest  możliwym „odbiór  odpadów  ...  bez  zakłóceń,  bez  przerw  i   ...
realizowany prawidłowo” bez znajomości faktycznej ilości obsługiwanych obiektów?
2. Czy dla poprawy wskaźnika odzysku surowców wtórnych  władze Gminy Skoczów nie
zachęcały Spółdzielni do zmiany ilości kontenerów poprzez podarowanie w 2018r sześciu
sztuk KP-7?
3.  Jaki  jest  faktyczny  poziom  wiedzy  władz  Gminy  Skoczów  w  obszarze  odpadów
komunalnych,  skoro   przy raczej  stałej liczbie   punktów odbioru oraz niewielkich różnic
ilości  pojemników  w  międzyprzetargowym  okresie  -  musi  stosować  widełki
od 20 do 60 procent?
4. W jakim celu określono w specyfikacji ilość kontenerów KP-7 na 9 – 15 sztuk, skoro
wiadomym jest, że różna ilość pojazdów tzw.„hakowców” wymagana będzie dla obsługi
sugerowanej liczby 9 -15 kontenerów KP-7, a faktycznie istniejących 31 kontenerów KP-7
w samej tylko Spółdzielni?
3.  Czy  dobra  współpraca  nie  polega  na  weryfikowaniu  informacji  przed  tak  istotnym
krokiem jakim jest zamówienie publiczne we wrażliwym społecznie obszarze?
4.  Czy  ustawowym  obowiązkiem  władz  Gminy  w  zakresie  gospodarowania  odpadami
komunalnymi nie jest prowadzenie nadzoru oraz kontroli nad powierzoną  działalnością?
Nasuwają się również inne pytania. Ponieważ nie wydaje się nam możliwym, aby ten bubel
prawny  powstał  spontanicznie  w  Wydziale  Gospodarki   Komunalnej  Urzędu  Miasta
Skoczowa, a pragniemy uniknąć podejrzeń pod adresem osoby Pana Burmistrza, Zarząd
Spółdzielni złożył skargę do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na tryb postępowania
przeprowadzonego w powyższej sprawie.
             Kwestia gospodarowania odpadami komunalnymi – szczególnie w obecnym okresie
epidemii, której czas trwania oraz skutki ekonomiczne i społeczne trudne są - jeśli w ogóle



możliwe - do przewidzenia, nie może pozostać jedynie w sferze zapewnień, wobec mętnych
prawnych zapisów. 
         Trudny ten dla  nas   krok czynimy w trosce o przyszłe  Państwa bezpieczeństwo
i porządek na obszarze Spółdzielni … a być może nawet całej Gminy Skoczów.   

                                                                                    Z poważaniem

                                                                 Janusz Skowroński – Prezes Zarządu
                                                                   Teresa Zagóra – Członek Zarządu
                                                                Kazimierz Pilecki – Członek zarządu


