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Protokół z LXIII Posiedzenia 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”  

z dnia 7 grudnia 2020 r., o godz. 9:00 

w siedzibie Biura Związku, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań, 

przy zastosowaniu trybu zdalnego – wideokonferencji, przeprowadzonej przy użyciu 

laptopa udostępnionego przez Biuro Związku  

Punkt 1 

Przedmiot: Otwarcie LXIII posiedzenia Zgromadzenia Związku. 

W obecności quorum, LXIII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” otworzył Pan Tomasz Zwoliński - Przewodniczący 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, 

który przy użyciu w/w laptopa połączył się z przebywającymi poza siedzibą Związku pozostałymi 

członkami Zgromadzenia i zainicjował wideokonferencję. 

Do protokołu załączono: 

•Listę obecności (załącznik nr 1), 

•Zaproponowany porządek obrad (załącznik nr 2). 

W spotkaniu uczestniczyli: 

1. Pan Paweł Adam – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Burmistrz Miasta i Gminy Buk, 

przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu 

trybu zdalnego - wideokonferencji; 

2. Pan Waldemar Biskupski – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Zastępca Burmistrza Gminy 

Kostrzyn – przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy 

zastosowaniu trybu zdalnego - wideokonferencji; 

3. Pani Małgorzata Dudzic-Biskupska  – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Radna Miasta 

Poznania – przebywająca poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy 

zastosowaniu trybu zdalnego – wideokonferencji, (Pani Małgorzata Dudzic-Biskupska 

dołączyła do spotkania o godz. 9.30);  



Strona 2 z 12 

 

4. Pan Paweł Glaser – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Zastępca Wójta Gminy Czerwonak, 

przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu 

trybu zdalnego - wideokonferencji;  

5. Pan Bartosz Guss – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania 

- przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy 

zastosowaniu trybu zdalnego - wideokonferencji; 

6. Pan Henryk Kania – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Radny Miasta Poznania, udział w 

Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego - wideokonferencji; 

7. Pan Krzysztof Krauze – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Radny Miasta i Gminy 

Pobiedziska - przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy 

zastosowaniu trybu zdalnego - wideokonferencji; 

8. Pani Katarzyna Kruszka-Pytlik – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Dyrektor WGK Urzędu 

Miasta Poznania - przebywająca poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia 

przy zastosowaniu trybu zdalnego – wideokonferencji, (Pani Katarzyna Kruszka-Pytlik 

dołączyła do spotkania o godz. 9.15); 

9. Pani Monika Nowotna – Członek Zgromadzenia, Zastępca Dyrektora WGK Urzędu Miasta 

Poznania -  przebywająca poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy 

zastosowaniu trybu zdalnego - wideokonferencji; 

10. Pan Krzysztof Oczkowski – Członek Zgromadzenia, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 

Murowana Goślina - przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu 

Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego - wideokonferencji; 

11.  Pan Przemysław Polcyn – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Radny Miasta Poznania - 

przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu 

trybu zdalnego - wideokonferencji; 

12. Pan Tomasz Zwoliński – Przewodniczący Zgromadzenia ZM GOAP, Zastępca Burmistrza 

Miasta i Gminy Swarzędz - przebywający w Biurze ZM GOAP.  

 

W spotkaniu uczestniczyły osoby spoza Zgromadzenia Związku: 

1. Pan Andrzej Springer – Dyrektor Biura ZM GOAP; przebywający w Biurze ZM GOAP; 

udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego - wideokonferencji; 
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2. Pan Wiesław Wojdyła – Pierwszy Zastępca Dyrektora Biura ZM GOAP; przebywający poza 

siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego - 

wideokonferencji; 

3. Pani Katarzyna Jauksz-Zalewska – p.o. Drugiego Zastępcy Dyrektora Biura ZM GOAP; 

przebywająca poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu 

trybu zdalnego - wideokonferencji; 

4. Pani Agata Czapiewska – p.o. GK ZM GOAP, przebywająca w Biurze ZM GOAP- połączenie 

zdalne; 

5. Pani Magdalena Kostowiecka – Kierownik DO ZM GOAP, przebywająca w Biurze ZM 

GOAP- połączenie zdalne; 

6. Pani Natalia Stodolna – Kierownik DGO ZM GOAP, przebywająca w Biurze ZM GOAP- 

połączenie zdalne; 

7. Pan Robert Sowiński – Radca prawny ZM GOAP; przebywający w Biurze ZM GOAP; 

8. Pan Mariusz Jarząbek - IT ZM GOAP - przebywający w Biurze ZM GOAP; 

9. Pani Monika Cichowicz – protokolantka - przebywająca w Biurze ZM GOAP. 

Punkt 2 

Przedmiot: Przedstawienie porządku obrad. 

Pan Tomasz Zwoliński zwrócił się do Członków Zgromadzenia z pytaniem, czy zgłaszają 

uwagi do porządku obrad.  

W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania.  

Głosowanie: w/s przyjęcia porządku obrad:  

  „za” – 10  „przeciw” – 0   „wstrzymam się” – 0  

W wyniku głosowania Członkowie Zgromadzenia Związku przyjęli zaproponowany porządek 

obrad.  

Punkt 3 

Przedmiot: Przyjęcie protokołu z LXII Posiedzenia Zgromadzenia ZM GOAP. 

W związku z brakiem uwag przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.  
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Głosowanie: w/s przyjęcia protokołu z LX/2020 posiedzenia Zgromadzenia ZM GOAP 

 „za” – 10  „przeciw” – 0  „wstrzymam się” – 1 

W wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został protokół LXII/2020 posiedzenia 

Zgromadzenia ZM GOAP. (Pan Przemysław Polcyn nie oddał głosu).  

 

Punkt 4 

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2020-2042. 

 

Pani Agata Czapiewska powiedziała, że zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na rok budżetowy 2020 są konsekwencją konieczności zaktualizowania kwot 

przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Zagospodarowanie zmieszanych 

odpadów komunalnych w Instalacji. Pani Agata Czapiewska nadmieniła, że zgodnie 

z przeprowadzoną przez Dział Gospodarki Odpadami analizą spadek wolumenu segregowanych 

odpadów komunalnych w okresie styczeń-październik 2020 w porównaniu do okresu styczeń - 

październik 2019 wyniósł 4,78%. Mając powyższe na uwadze zaprognozowano wysokość 

wynagrodzenia za zagospodarowanie niesegregowanych odpadów komunalnych w ITPOK 

uwzględniając ilość odpadów i obowiązującą stawkę za ich zagospodarowanie. Pani Agata 

Czapiewska powiedziała, że średnia wartość faktur za zagospodarowanie odpadów wraz 

z kosztami administrowania systemem w okresie styczeń -sierpień wynosi 3 836 856 zł brutto, 

jednakże w miesiącu sierpniu wysokość faktur wyniosła 5 593 652 zł, a w październiku wysokość 

wynagrodzenia wyniosła 4 985 322 zł brutto, co spowodowane było niższym umniejszonym 

wynagrodzeniem za miesiąc wrzesień i październik z tytułu sprzedaży energii o odpowiednio 

1 373 070 zł brutto i 755 600 zł brutto w porównaniu do umniejszeń z miesiąca sierpnia, które 

wynosiło 164 119 zł. Pani Agata Czapiewska powiedziała, że w związku z koniecznością 

zabezpieczenia środków na zagospodarowanie odpadów w ITPOK niezbędne jest dokonanie 

zmiany. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków dla tego przedsięwzięcia o kwotę 1 500 000 

zł, a dokonuje się tego poprzez umniejszenie wydatków na paragrafie - wynagrodzenie osobowe 

pracowników gdyż przewiduje się mniejsze wykonanie niż pierwotnie zakładano. Pani Agata 
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Czapiewska wskazała, że resztę tej kwoty stanowią zobowiązania sporne w kwocie 700000 zł - 

Dział Gospodarki Odpadami oraz 300 000 zł - zobowiązania sporne z Działu Prawnego. Pani 

Agata Czapiewska powiedziała, że zwraca się z prośbą o przyjęcie autopoprawki do projektu 

uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego “Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej”, który został przyjęty uchwałą Zarządu w dniu 23 listopada 2020. Zaistniała 

konieczność dokonania dwóch zmian w projekcie uchwały Zgromadzenia. Pierwsza zmiana 

dotyczy zmian w ramach przedsięwzięcia “Odbiór i transport odpadów komunalnych”. W ramach 

tego przedsięwzięcia ustala się limit zobowiązań w kwocie 3 milionów zł w razie konieczności 

zawarcia umowy z innym podmiotem, któremu zostanie powierzona realizacja zadania na koszt 

pierwotnego Wykonawcy, który nienależycie wykonał postanowienia umowy. Pani Agata 

Czapiewska zaznaczyła, że nie dokonuje się tutaj zmiany limitu wydatków, gdyż wynagrodzenie 

będzie płatne w ramach już zabezpieczonych środków. Pani Agata Czapiewska powiedziała, 

że druga zmiana wprowadzona autopoprawką w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest 

konsekwencją konieczności zaktualizowania kwot przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia 

pod nazwą: Utworzenie i prowadzenie Stacjonarnych i Mobilnych Punktów Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców terenów objętych działalnością Związku. 

Z uwagi na konieczność zawarcia umów w ramach tego przedsięwzięcia wydłuża się okres jego 

realizacji do 2023 r. Pani Agata Czapiewska powiedziała, że ustala się limity wydatków 

w poszczególnych latach oraz zwiększa się  łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 

o kwotę  57 461 497 zł i ta kwota została podzielona na lata.  

W związku z brakiem uwag przystąpiono do procedowania kolejnego punktu.  

 

Punkt 5 

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2020-2042. 

W związku z brakiem uwag przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.  
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Głosowanie w/s przyjęcia uchwały Zgromadzenia ZM GOAP zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2020-2042. 

„za” – 10  „przeciw” – 0   „wstrzymam się” – 0   

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie.  

Pani Katarzyna Kruszka-Pytlik dołączyła do spotkania.  

 

Punkt 6 

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej” na 2020 rok. 

Temat został omówiony w punkcie 4.  

 

Punkt 7  

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2020 rok.  

W związku z brakiem uwag przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.  

Głosowanie w/s przyjęcia uchwały Zgromadzenia ZM GOAP zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej” na 2020 rok.  

„za” – 11  „przeciw” – 0   „wstrzymam się” – 0   

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie.  



Strona 7 z 12 

 

Punkt 8 

Przedmiot: Przeprowadzenie głosowania nad wyborem Członka Komisji Rewizyjnej 

Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, a także 

przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: wyboru Członka Komisji Rewizyjnej 

Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.  

Pan Tomasz Zwoliński poinformował, że w związku z tym, że Pan Paweł Glaser złożył 

rezygnację z bycia Członkiem Komisji Rewizyjnej, należy rozszerzyć jej skład, aby KR mogła 

prawidłowo funkcjonować. Pan Tomasz Zwoliński nadmienił, że potencjalnie 5 osób będących 

Członkami Zgromadzenia mogłoby zostać Członkiem Komisji Rewizyjnej, ponieważ reszta osób 

bierze udział w innych Komisjach lub jest Członkami Zarządu, a nie można łączyć funkcji. Pan 

Tomasz Zwoliński wskazał, że Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać Pani Nowotna, Pan 

Kemnitz, Pan Biskupski, Pan Oczkowski oraz Pan Matuszak. 

Pan Tomasz Zwoliński poprosił o złożenie propozycji kandydatur na Członka Komisji 

Rewizyjnej ZM GOAP. 

Pani Katarzyna Kruszka-Pytlik zgłosiła kandydaturę Pani Moniki Nowotnej na Członka Komisji 

Rewizyjnej ZM GOAP. Pani Monika Nowotna wyraziła zgodę na przedstawienie swojej 

kandydatury na Członka Komisji Rewizyjnej ZM GOAP. 

Kolejno Członkowie Zgromadzenia przystąpili do przeprowadzenia tajnego głosowania 

w systemie posiedzenia.pl. dot. wyboru Pani Moniki Nowotnej na Członka Komisji Rewizyjnej 

ZM GOAP.  

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu wzięło udział 11 Członków Zgromadzenia. Oddano 

11 głosów, w tym ważnych - 11, 0 – nieważnych. Zgłoszona na Członka Komisji Rewizyjnej ZM 

GOAP Pani Monika Nowotna otrzymała 9 - głosów „za”, 1 - „przeciw” oraz 1 - „wstrzymujące 

się”. Wobec powyższego w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania na Członka Komisji 

Rewizyjnej ZM GOAP wybrana została: Pani Monika Nowotna.  

 

 

 

 



Strona 8 z 12 

 

Punkt 9 

Przedmiot: Głosowanie dot. przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: wyboru Członka Komisji 

Rewizyjnej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. 

W związku z brakiem uwag przystąpiono do przeprowadzenia głosowania. 

Głosowanie w/s przyjęcia uchwały Zgromadzenia ZM GOAP w sprawie: wyboru Członka 

Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej”. 

„za” – 10  „przeciw” – 0   „wstrzymam się” – 1 

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie.  

Punkt 10 

Przedmiot: Wolne głosy i wnioski. 

Pan Paweł Adam powiedział że na ostatniej sesji Rady Miasta Gminy Buk w dniu 27 listopada 

2020 roku Rada Miasta i Gminy Buk jednomyślnie przyjęła stanowisko w sprawie bonifikat za 

odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Pan Paweł Adam wskazał, że jeżeli 

chodzi o bonifikatę dla mieszkańców, którzy kompostują odpady ulegające biodegradacji, a tym 

samym przyczyniają się do pozostawienia bioodpadów na swojej posesji, to nie powiększają 

strumienia tych odpadów. Pan Paweł Adam nadmienił, że stanowisko Rady Miasta i Gminy Buk 

jest jednoznaczne, dot. tego, że wysokość 2 zł od posesji nie odzwierciedla pewnej 

sprawiedliwości społecznej, która powinna być i która powinna zachodzić. Jeżeli jedna osoba 

zamieszkuje posesję to ta bonifikata wynosi 2 zł, a jeżeli pięć osób zamieszkuje tę posesję to 

również ta bonifikata wynosi 2 zł. Pan Paweł Adam powiedział, że postulat jest jednoznaczny, 

aby tę bonifikatę wskazać od osoby, a nie od posesji, ponieważ opłaty za zagospodarowanie 

i odbieranie odpadów są pobierane od osoby. Pan Paweł Adam poinformował, że został 

zobowiązany przez Radnych Miasta i Gminy Buk, aby zarekomendować Członkom 

Zgromadzenia i aby Związek Międzygminny przyjął ten postulat. Pan Paweł Adam powiedział, 

że Członkowie Zgromadzenia otrzymają w dniu dzisiejszym to stanowisko. Pan Paweł Adam 

nadmienił, że w dniu dzisiejszym to stanowisko zostało wysłane do biura Związku. Pan Paweł 
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Adam poprosił, aby pan Dyrektor Springer zajął się tym żeby wysłać to stanowisko do wszystkich 

rad gmin. Pan Paweł Adam powiedział, że postulat brzmi następująco: aby przyjąć na obszarze 

działania Związku Międzygminnego GOAP, logiczny i motywujący do kompostowania odpadów 

poziom bonifikaty, które przyzna ulgę w wysokości 2 zł od osoby. udział odpadów 

biodegradowalnych w ogólnej ich ilości stanowi blisko 10%, to przynajmniej kwota 2 zł powinna 

stanowić odpowiednią bonifikatę dla tych nowych stawek. dla pięcioosobowej rodziny 

prowadzącej kompostownik oznaczałoby to zmniejszenie miesięcznej opłaty ze 140 zł do 130 zł, 

co i tak jest podwyżką dotkliwą. Sprawę należy podjąć w trybie pilnym tak, aby ta nowa ulga 

mogła wejść w życie w możliwie krótkim terminie, to choćby w małym stopniu nagrodziłoby tych 

mieszkańców, którzy deklarują kompostowanie odpadów. Należy przyjąć, że nie naruszy 

to zrównoważenia budżetu związku, ponieważ ta zachęta spowodować ma mniejszą ilość 

bioodpadów w obiegu, a tym samym odpowiednio niższe koszty ich wywozu i utylizacji.  

Pan Paweł Adam powiedział, że ma prośbę do pracowników Związku, Zarządu, oraz Dyrekcji, 

aby dokonać w pierwszych miesiącach nowego roku analizy skutków finansowych 

wprowadzenia tego postulatu i jakie to by było obciążenie dla budżetu Związku 

Międzygminnego. Pan Paweł Adam poprosił, aby w pierwszych miesiącach zajęto się tą sprawą, 

gdyż został on zobowiązany do przedstawienia tego, czy Związek Międzygminny jest w stanie 

wprowadzić taką bonifikatę od osoby, a nie od posesji. Pan Paweł Adam powiedział, że uważa iż 

taka bonifikata byłaby motywująca dla mieszkańców. Pan Paweł Adam nadmienił że chcę 

podziękować Panu Dyrektorowi oraz pracownikom Związku za udział w sesji Rady Miasta 

i Gminy Buk. Pan Paweł Adam powiedział, że Pan Dyrektor Springer zna temat i deklarował, 

że biuro Związku zajmie się taką analizą.  

Pan Tomasz Zwoliński poprosił, aby udzielono odpowiedzi na temat tego, kiedy będzie możliwe 

zajęcie się analizą wskazaną przez pana Pawła Adama. 

Pan Bartosz Guss powiedział, że podejmując decyzję jako Zgromadzenie o podwyższeniu opłaty 

za zagospodarowanie odpadami zostały przyjęte określone założenia. Pan Bartosz Guss 

nadmienił, że dziękuje Panu Pawłowi Adamowi za wrażliwość społeczną, jednak pragmatyka 

była inna. Pan Bartosz Guss wskazał, że tę kwestię narzucił ustawodawca. Pan Bartosz Guss 

powiedział, że Biuro ma duże wątpliwości co do tego, jak to kompostowanie wpłynie na 

zmniejszenie ilości bioodpadów, a na ile ono będzie furtką odpływu bardzo istotnych dla nas 

dochodów, dlatego opłatę ustawiono na stosunkowo niskim poziomie. Pan Bartosz Guss 
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nadmienił, że kontrolowanie tego procesu jest bardzo trudne. Pan Prezydent Guss wskazał, 

że podstawową tezą jest to iż należy przeliczyć potencjalne skutki finansowe dla Związku, gdyż 

tylko na takiej podstawie można dokonać racjonalnej oceny, czy można przystać na inicjatywę 

Gminy Buk, ponieważ Związek nie chciałby dokonywać głębszych korekt przyjętych stawek za 

zagospodarowanie odpadami. Pan Bartosz Guss zapytał Pana Andrzeja Springera, czy występuje 

możliwość dokonania takiej analizy do końca bieżącego roku. Pan Andrzej Springer 

odpowiedział, że w zasadzie jest to niemożliwe, gdyż mowa jest o analizie systemu, który ma 

dopiero zacząć funkcjonować od przyszłego roku. Pan Andrzej Springer nadmienił, że 

przeprowadzenie tego w tym roku jest niemożliwe, ponieważ nie ma w tym temacie żadnych 

danych. Pan Andrzej Springer powiedział, że argumentem ustalenia tej stawki na tym poziomie 

był fakt, że ustawodawca nie pozwolił nam na nieodbieranie bioodpadów z takich nieruchomości, 

które zadeklarują kompostowanie tzn. w sytuacji, w której ktoś będzie tylko część kompostował, 

a resztę będziemy od niego odbierali, to zniżka byłaby mu należna, bo jest to już częściowe 

kompostowanie odpadów. Pan Andrzej Springer powiedział, że mówił już to na sesji Rady Miasta 

i Gminy w Buku, że podstawowym faktem, który będzie upoważniał nas do dyskusji będzie 

analiza tego, co się wydarzyło, czyli ilu właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali 

kompostowanie rzeczywiście te odpady u siebie kompostują w całości, czyli od ilu z nich nie 

odbieramy odpadów. Pan Andrzej Springer wskazał, że na ten moment przeprowadzenie analizy 

jest niemożliwe. Pan Andrzej Springer powiedział, że pierwszy kwartał 2021 roku również nie 

jest do końca dobry, ponieważ nie kosimy jeszcze trawy i nie sprzątamy po zimie. Pan Andrzej 

Springer wskazał, że miarodajny tak naprawdę będzie dopiero drugi kwartał 2021 roku, gdyż 

Związek będzie widział czy te odpady są odbierane z nieruchomości, które deklarują 

kompostowanie, czy też nie.   

Pan Bartosz Guss poprosił o przypomnienie, czy wystarczy, aby to kompostowanie było na 

poziomie 20% do pojemnika i czy wtedy bonifikata będzie już przysługiwała i czy w tym zakresie 

nie można narzucić żadnych instrumentów. Pan Andrzej Springer, odpowiedział, że nie oraz, że 

w dodatku mamy istotną wątpliwość prawną, gdyż ustawodawca mówi, że zwolnienie 

przysługuje właścicielowi nieruchomości i od osoby właściwie nie można tego wyznaczyć 

i istnieje duża wątpliwość czy Regionalna Izba Obrachunkowa nie zakwestionowałaby tego. Pan 

Andrzej Springer powiedział, że zwolnienie jest od nieruchomości, a nie od osoby i jest to bardzo 

ważne zastrzeżenie prawne. Pan Andrzej Springer zapytał, czy pan Paweł Adam oczekuje oprócz 
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analizy finansowej i faktycznej, również formalnej. Pan Paweł Adam odpowiedział, że poprosi 

o takie analizy i jeżeli pierwszy kwartał jest okresem zbyt wczesnym do przeprowadzenia takich 

analiz, to jeżeli w drugim kwartale Związek będzie wiedział jak jest realizowana ta usługa bardzo 

prosi o to, aby Związek nie zapomniał o tej analizie. Pan Andrzej Springer powiedział, że część 

prawna będzie mogła zostać przygotowana wcześniej jednak część faktyczna zostanie 

przeprowadzona dopiero po zebraniu części bioodpadów.  

Pan Krzysztof Krauze powiedział, że otrzymał od Biuletynu, czyli takiej gazety lokalnej pytania 

dotyczące spraw Związku Międzygminnego, a nie na wszystkie jest w stanie odpowiedzieć. Pan 

Krzysztof Krauze nadmienił, że odczyta przesłane pytania i bardzo prosi o udzielenie odpowiedzi. 

Pytanie pierwsze: Związek Międzygminny wielokrotnie mówi o tym, że tylko dobry jakościowo 

surowiec może być przekazany do recyklingu i mówi również o tym, że odpadów nie sposób 

sprzedać już w Azji, to w takim razie, gdzie trafiają segregowane odpady. Czy trafiają 

do Spalarni? Na stronie internetowej Związku Międzygminnego można przeczytać, że 

zakończyła się akcja czipowania pojemników na odpady i w ten sposób kontroluje się prawidłowe 

segregowanie odpadów przez mieszkańców. Jak Związek Międzygminny to kontroluje, czy firmy 

odbierające odpady  robią to prawidłowo. Czy posegregowane odpady nie trafiają do pojazdów, 

w których są innego rodzaju odpady. Pan Krzysztof Krauze poprosił o przesłanie informacji, 

w jaki sposób faktycznie odpady mogą być kontrolowane przez firmy odbierające surowce 

wtórne.  

Pan Krzysztof Krauze powiedział, że podczas posiedzenia Zgromadzenia w dniu 2 listopada 2020 

roku, kiedy dyskutowano na temat ilości odpadów w gospodarstwach domowych z trójką dzieci, 

wtedy proponował, żeby wyselekcjonować chociaż z każdej gminy jedno takie miejsce i żeby 

ewentualnie je pilotować. Pan Krzysztof Krauze zapytał, czy Związek posiada już jakieś 

doświadczenia w związku z jego propozycją. 

Pan Andrzej Springer poinformował, że te same pytania, które zostały skierowane do Pana 

Krzysztofa Krauze, zostały wysłane również do Biura Związku. Pan Andrzej Springer nadmienił, 

że odpowiedzi na te pytania zostały udzielone i że zostaną one oczywiście wysłane do Pana 

Krzysztofa Krauze. Pan Andrzej Springer powiedział, że dzięki zastosowanym systemom udało 

nam się przy współpracy z Wykonawcą wychwycić na tyle nierzetelnego mieszkańca, który przy 

pomocy jakiś korzyści majątkowej namówił pracowników do przejęcia niewłaściwych odpadów 

w ramach zbiórki selektywnej. Pan Andrzej Springer powiedział, że te systemy pozwalają do tego 
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stopnia zobaczyć, co było wysypywane do pojemnika. Pan Andrzej Springer wskazał, że sam fakt 

pojawienia się portfela w ręce mieszkańca został udokumentowany, a odpady zostały wyjęte już 

na hali rozładunkowej. Pan Andrzej Springer powiedział, że te systemy są coraz doskonalsze.  

Pan Andrzej Springer poinformował, że jeżeli chodzi o kwestie realizacji postulatu z 2 listopada 

2020 roku, to Związek niestety nie podjął żadnych działań, a to dlatego, że Biuro Związku 

obecnie pracuje w systemie dwuzmianowym, aby zdążyć z wysyłką zawiadomień do 

mieszkańców związanych z podwyżką opłaty za gospodarowanie odpadami. Pan Andrzej 

Springer dodał, że obecnie jest również stan pandemiczny, który wpływa znacząco na pracę Biura 

Związku. Pan Andrzej Springer powiedział, że prosi o to, aby Związek odniósł się do wskazanego 

postulatu w momencie, kiedy zacznie pracować w normalnym systemie. Pan Andrzej Springer 

dodał, że nie chodzi o to, aby to zrobić byle jak, tylko aby to zrobić porządnie, jednak do tego 

potrzebni są pracownicy, którzy obecnie mają bardzo dużo zadań. Pan Krzysztof Krauze 

podziękował za udzielone odpowiedzi. 

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do procedowania kolejnego punktu.  

 

Punkt 11 

Przedmiot: Zakończenie posiedzenia Zgromadzenia Związku. 

Pan Tomasz Zwoliński zakończył LXI Posiedzenie Zgromadzenia Związku.  
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