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Protokół z LX Posiedzenia 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”  

z dnia 14 września 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 LX posiedzenia Zgromadzenia Związku. 

W obecności quorum, LX 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 Waldemar Biskupski – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Zastępca Burmistrza Gminy 

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

zastosowaniu trybu zdalnego - wideokonferencji; 

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

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

zastosowaniu trybu zdalnego - wideokonferencji; 

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

przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu 

trybu zdalnego - wideokonferencji;  
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4. Pan Bartosz Guss – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania 

- przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy 

zastosowaniu trybu zdalnego - wideokonferencji; 

5. Pan Piotr Husejko – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Dyrektor Wydziału Budżetu i Analiz 

Urzędu 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 - 

przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu 

trybu zdalnego - wideokonferencji; 

7. Pan Bogdan Kemnitz – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Wójt Gminy Kleszczewo - 

przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu 

trybu zdalnego - wideokonferencji;  

8. 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; 

9. 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; 

10. Pan Paweł Matuszak – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Radny Miasta Poznania - 

przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu 

trybu zdalnego - wideokonferencji; 

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

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

zastosowaniu trybu zdalnego - wideokonferencji; 

12. 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; 

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

przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu 

trybu zdalnego - wideokonferencji; 
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14. Pan Piotr Woszczyk – Członek Zgromadzenia, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Oborniki 

- przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy 

zastosowaniu trybu zdalnego - wideokonferencji; 

15. 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;  

2. Pan Wiesław Wojdyła – Zastępca Dyrektora Biura ds. opłat, obsługi klienta i komunikacji - 

przebywający w Biurze ZM GOAP; 

3. Pani Anna Kubisz – Główna Księgowa ZM GOAP, przebywająca w Biurze ZM GOAP; 

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

5. Pan Edward Starczewski – IT ZM GOAP - przebywający w Biurze ZM GOAP; 

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

7. Pani Martyna Skwarek – protokolantka - przebywająca w Biurze ZM GOAP. 

Punkt 2 

Przedmiot: Przedstawienie porządku obrad. 

Pan Tomasz Zwoliński nadmienił, że należy uzupełnić porządek obrad o punkty 7.1 -7.2. Pan 

Przewodniczący Zgromadzenia wskazał, że dodatkowe punkty należy wprowadzić po punkcie 7.  

Pan Tomasz Zwoliński poinformował, że jeżeli Członkowie Zgromadzenia wyrażą zgodę, to do 

porządku obrad należy dodać następujące punkty: 

• Punkt 7.1 Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: przekazania do Komisji 

Skarg Wniosków i Petycji Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej” dokumentacji dot. sprawy ze skargi złożonej przez Panią 

Krystynę Walczak. 
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• Punkt 7.2 Głosowanie w sprawie przyjęcia  uchwały Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: 

przekazania do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” dokumentacji dot. sprawy ze skargi 

złożonej przez Panią Krystynę Walczak. 

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

do zmienionego porządku obrad.  

W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania. 

Głosowanie: w/s przyjęcia porządku obrad: 

„za” – 15  „przeciw” – 0   „wstrzymam się” – 0 

W wyniku głosowania Członkowie Zgromadzenia Związku przyjęli zaproponowany porządek 

obrad.  

Punkt 3 

Przedmiot: Przyjęcie protokołu z LIX Posiedzenia Zgromadzenia ZM GOAP. 

W związku z brakiem  uwag przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.  

Głosowanie: w/s przyjęcia protokołu z LIX/2020 posiedzenia Zgromadzenia ZM GOAP 

 „za” – 15  „przeciw” – 0  „wstrzymam się” – 0 

W wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został protokół LIX/2020 posiedzenia 

Zgromadzenia ZM GOAP. 

 

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 Anna Kubisz szczegółowo przedstawiła projekt uchwały. Pani Anna Kubisz powiedziała, że 

do planu budżetu oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 roku wprowadza się 

następujące zmiany: po stronie planu dochodów następuje zwiększenie o łącznej kwocie 

1 637 830,00 zł, natomiast po stronie planu wydatków zwiększenie o łącznej kwocie 70 700,00 
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zł. Pani Anna Kubisz powiedziała, że w związku z dofinansowaniem z WFOŚIGW realizacji 

projektu pod nazwą „Szkolenie edukacyjne z zakresu gospodarki odpadami dla mieszkańców 

Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” pn. Trafiaj do 

właściwego kosza!, konieczne jest ujęcie w planie dochodów w paragrafie 2460 – środki 

otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację 

zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie planowanej 

dotacji 70 700 zł, natomiast po stronie wydatków zwiększa się plan w paragrafie 4210 – zakup 

materiałów i wyposażenia o kwotę 60 200 zł na zakup toreb, długopisów ekologicznych, koszy 

do zbiórki odpadów BIO oraz worków biodegradowalnych. W paragrafie 4300 – zakup usług 

pozostałych o łączną kwotę 10 500,00 zł na wydruk książeczek edukacyjnych, plakatów, 

zaproszeń i magnesów. Pani Anna Kubisz wskazała, iż mając na uwadze konieczność 

dostosowania planu dochodów do realnego ich wykonania, dokonuje się następujących zmian  

w planie dochodów Związku na rok 2020: w paragrafie 063 – wpływy z tytułu opłat i kosztów 

sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania 

sądowego i prokuratorskiego – wprowadza się plan w kwocie 5 597,00 zł – co stanowi uzyskane 

wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania procesowego. W paragrafie 0920 – wpływy  

z pozostałych odsetek – zwiększa się plan o kwotę 230 000,00 zł – co stanowi uzyskane  

i planowane do uzyskania wpływy z tytułu odsetek od lokat wolnych środków. W paragrafie 094 

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wprowadza się plan w kwocie 25 978,00 zł – co 

stanowi uzyskane wpływy z tytułu zwrotu środków w związku z korektami dotyczącymi 2019 

roku oraz wpływy z tytułu wyrównania opłaty produktowej za lata 2011-2013. W paragrafie 095 

– wpływy z tytuły kar i odszkodowań wynikających z umów – zwiększa się plan o kwotę 

1 300 000,00 zł – co stanowi uzyskane i planowane do uzyskania wpływy z tytułu kar umownych 

naliczanych wykonawcom. W paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów – wprowadza się 

plan w kwocie 5 555,00 zł – co stanowi wpłaty pracowników na pokrycie straty ZM GOAP  

w związku z przyjęciem na siebie odpowiedzialności materialnej z tytułu nienależytego 

wykonania obowiązków pracowniczych.  

Pani Anna Kubisz powiedziała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla prognozy roku 2021 

zmniejsza się kwotę planowanych dochodów, a pozostałą kwotę nadwyżki z lat ubiegłych  

o 1 567 130,00 zł wykorzystuje się na pokrycie deficytu.  
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Pan Krzysztof Krauze skierował prośbę do przewodniczącego Zgromadzenia, a tym samym do 

Zarządu oraz Biura Związku o przesłanie ramowego programu szkolenia WFOŚiGW do 

poszczególnych gmin.  

 

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. 

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” – 15  „przeciw” – 0   „wstrzymam się” – 0   

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie.  

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 
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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 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.  

„za” – 15  „przeciw” – 0   „wstrzymam się” – 0   

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie.  

Pan Paweł Matuszak opuścił posiedzenie Zgromadzenia. 

Punkt 7.1  

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: przekazania do Komisji 

Skarg Wniosków i Petycji Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej” dokumentacji dot. sprawy ze skargi złożonej przez Panią Krystynę Walczak. 

Pan Robert Sowiński poinformował, że w dniu 4 września wpłynęła do Biura Związku skarga od 

mieszkańca Poznania, pani Krystyny Walczak na bezprawność w działaniu Związku 

Międzygminnego. Zgodnie z art. 69, w związku z art.18b ustawy o samorządzie gminnym 

Zgromadzenie rozpatruje skargi, wnioski, petycje od mieszkańców Poznania. W ocenie Pana 

Sowińskiego jest to typowa skarga na działanie organu z tego względu, że mieszkaniec wskazuje, 

iż wezwania kierowane ze strony Związku są działaniami odwetowymi. Dlatego skarga powinna 

zgodnie z art. 18b ustawy o samorządzie gminnym zostać przekazana komisji ds. Skarg, 

Wniosków i Petycji w celu jej rozpoznania, przedstawiania i podjęcia odpowiedniej uchwały.  

Punkt 7.2  

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia  uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: przekazania do Komisji Skarg 
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Wniosków i Petycji Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej” dokumentacji dot. sprawy ze skargi złożonej przez Panią Krystynę Walczak. 

W związku z brakiem uwag przystąpiono do przeprowadzenia głosowania. 

Głosowanie w/s przyjęcia uchwały Zgromadzenia ZM GOAP w sprawie: przekazania do Komisji 

Skarg Wniosków i Petycji Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej” dokumentacji dot. sprawy ze skargi złożonej przez Panią Krystynę Walczak.  

„za” – 14  „przeciw” – 0   „wstrzymam się” – 0   

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie.  

 

Punkt 8   

Przedmiot: Wolne głosy i wnioski. 

a) Przedstawienie pisma nr 32044 od Burmistrza Miasta i Gminy Skoki dot. przystąpienia 

Gminy Skoki do ZM GOAP.  

Pan Tomasz Zwoliński przekazał głos panu Prezydentowi w kontekście zmiany członka 

Zgromadzenia. Pan Bartosz Guss powiedział, że konsekwencją podjętej decyzji kadrowej  

o zmianie na stanowisku Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej było skierowanie do Rady 

Miasta Poznania formalnego wniosku o powierzenie funkcji członka Zgromadzenia nowej osobie 

– pani wicedyrektor Monice Nowotnej. Pan Bartosz Guss powiedział, że Pani Monika Nowotna 

od kilkunastu lat związana jest z samorządem, tworzyła podwaliny pod Związek, którego 

jesteśmy członkiem. Pani Monika Nowotna posiada duże doświadczenie w zakresie 

gospodarowania odpadami oraz utrzymania porządku na terenie Miasta Poznania. Od kilku lat 

związana jest z nadzorem jednostek budżetowych w ramach Urzędu Miasta. Rada Miasta 

korzystając ze swojej prolongaty prawie jednogłośnie zgłosiła akces pani dyrektor Moniki 

Nowotnej do Zgromadzenia, tym samym uzupełniono ośmioosobowy skład Zgromadzenia ZM 

GOAP o przedstawicieli Miasta Poznania. Pan Bartosz Guss dodał, że kolejną konsekwencją 

wprowadzonych zmian jest to, że Pan Dyrektor Borowczak 10 września br. złożył rezygnację  

z bycia członkiem Zarządu GOAP, to oznacza, że w tej chwili Zarząd jest dwuosobowy w osobie 
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Pana Bartosza Gussa oraz Pani Dyrektor Katarzyny Kruszki – Pytlik. Zarząd dwuosobowy 

posiada wszystkie formalno-prawne kompetencje, aby skutecznie podejmować decyzje. Pan 

Bartosz Guss ze swojej strony deklaruje, że nie będzie sam z siebie wnioskował o rozszerzenie 

Zarządu o trzeciego przedstawiciela Urzędu Miasta Poznania. Na chwilę obecną Zarząd jest 

dwuosobowy, chociaż bardziej optymalne dla jego funkcjonowania byłoby poszerzenie Zarządu 

o trzecią osobę, ale to pozostawia do dyskusji. Przez najbliższe kilka tygodni Zarząd będzie 

prowadzony dwuosobowo, by w październiku wzmocnić zespół o trzeciego przedstawiciela. 

Pan Tomasz Zwoliński zapytał, czy są jeszcze jakieś głosy oraz wnioski.  

Pani Małgorzata Dudzic-Biskupska przedstawiła pomysł dotyczący metalowych serduszek do 

zbierania nakrętek. Pani Małgorzata Dudzic – Biskupska powiedziała, że w związku z tym, iż 

kiedyś nakrętki od napojów w butelkach plastikowych były zbierane przez szkoły m.in.  

w Poznaniu, w tej chwili w związku z COVID -19 szkoły nie mogą się angażować w takie akcje 

charytatywne, w związku w tym dobrze byłoby gdyby GOAP zakupił takie metalowe pojemniki 

w kształcie serca. W Poznaniu można podjąć współpracę z radami osiedli w kwestii odbioru  

i logistycznej organizacji tej zbiórki, a GOAP poprawiłby swój wizerunek, jako podmiot który 

potrafi zaangażować się w akcje charytatywne. W Poznaniu Rady Osiedla miałyby możliwość co 

pół roku, co rok wyszukiwania kolejnej osoby, której można by w ten sposób pomóc.  

Pan Burmistrz Biskupski powiedział, że jakiś czas temu Kostrzyn zakupił taki pojemnik, który 

został postawiony przed Urzędem Miasta i Gminy. Takie pojemniki stoją również przy każdej 

szkole na terenie gminy. Pojemniki na nakrętki cieszą się dużym zainteresowaniem –  

z jednego pojemnika w krótkim czasie zebrano ponad 400 kg nakrętek.   

Pan Burmistrz Woszczyk nawiązując do przedmówców wskazał, że od maja podobne pojemniki 

znajdują się  przed Urzędem oraz Starostwem w Obornikach. W tej chwili pojemniki znajdują się 

także na terenie sołectw. Pan Woszczyk poinformował pana Dyrektora Andrzej Springera, że 

nadal na sektorze Obornickim jest problem z odbiorem papieru, plastiku i szkła. Problemy 

wynikają z tego, że firmy, które się zmieniły nie do końca honorują jeszcze harmonogram 

odpadów, największy problem był ze szpitalem. Pan Woszczyk powiedział, że dobrze byłoby, 

aby na stronie GOAP harmonogramy wywozu odpadów zostały zaktualizowane. Póki co na 

sektorze Obornickim największym problemem jest niespójność harmonogramu z tym, co było 

wcześniej zaplanowane. 
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Pan Henryk Kania także odniósł się do serduszek na nakrętki informując, że na terenie działania 

Rady Osiedla Głuszyna przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej jest serduszko, gdzie można 

takie nakrętki przekazywać, całą inicjatywą zajmuje się Ochotnicza Straż Pożarna w Głuszynie.  

Pan Tomasz Zwoliński powiedział, że od 1 września na terenie sektora XII tj. Swarzędz panuje 

bałagan, śmieci nie są zbierane praktycznie od ponad tygodnia. Pan Tomasz Zwoliński skierował 

prośbę do Zarządu oraz Dyrekcji Biura o pisemną informację, w jaki sposób umowa będzie 

egzekwowana z FB Serwis, aby ta usługa była świadczona zgodnie z harmonogramami. Zbiórka 

interwencyjna nic nie wniosła, bo pomimo dodatkowych kilku ekip, które jeździły bo terenie MiG 

Swarzędz nie spowodowały wielkiej poprawy.  

Pan Przemysław Polcyn powiedział, że popiera zaproponowane działania przedstawione przez 

Panią Małgorzatę Dudzic-Biskupską. Pan Przemysław Polcyn skierował pytanie do Pana 

Dyrektora Biura, jak GOAP odnosi się do wskazanego wcześniej pomysłu. Pan Bartosz Guss 

powiedział, że inicjatywa wymaga rozwijania, natomiast należy się zastanowić jako GOAP, ale 

też jako miasto Poznań nad systemowym rozwiązaniem w tym zakresie, aby redystrybucja była 

sprawiedliwa w poszczególnych gminach. 

Pan Bartosz Guss odniósł się również do sytuacji po 1 września. Pan Bartosz Guss powiedział, 

że spodziewał się problemów ze strony mieszkańców, którzy potrzebują czasu na nauczenie się 

nowego systemu segregacji itp. Okazało się, że profesjonalne firmy, które działają od lat na 

rynku, w ramach nowego kontraktu, dobrego kontraktu pod względem finansowym nie 

udźwignęły tych pierwszych tygodni. Pan Bartosz Guss wskazał, iż od strony prawnej  nie ma 

taryfy ulgowej dla firm, są to firmy nienowe na rynku, mają dostęp do baz danych. Nie 

akceptowalne i niewytłumaczalne jest zaniechanie usługi liczonej w dni czy tygodnie. Pan 

Bartosz Guss powiedział że jako członek Zarządu i Zgromadzenia będzie prosił Pana Dyrektora 

Springera, żeby takie uspójnione komunikaty kierować do poszczególnych członków 

Zgromadzenia tak, aby z otwartą przyłbicą mówić o problemach, które są przed nami.  

Pan Andrzej Springer powiedział, że przyjmuje do realizacji zadanie wyznaczone przez pana 

Prezydenta. Odnosząc się do serduszek Pan Andrzej Springer przyjmuje to jako zadanie ze strony 

Zarządu, które należy przeanalizować jak to zrobić, aby na terenie całego Związku był spójny 

system obsługi serduszek.   
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Pan Bogdan Kemnitz opuścił Posiedzenie Zgromadzenia. 

Pan Tomasz Zwoliński zaproponował, aby na kolejne spotkanie Zarząd oraz Biuro przygotowało 

informacje, jakie mamy możliwości, i jakie są perspektywy przyjęcia wnioskujących gmin do 

Związku Międzygminnego, ponieważ jest kilka takich wniosków o przystąpienie do GOAP, aby 

przedyskutować to całościowo. Pan Bartosz Guss, powiedział że Mosina to kolejna gmina,  

na dzień dzisiejszy nie można przyjąć żadnego nowego członka, ponieważ instalacje na to nie 

pozwalają, natomiast firma SUEZ wystąpiła o zwiększenie wolumenu, tak więc w perspektywie 

kilku miesięcy, może roku będziemy gotowi na poszerzenie zespołu.  

Pani Małgorzata Dudzic-Biskupska powiedziała, że pragnie zwróć uwagę na ceny i wartości jakie 

wychodzą przy przetargach na poszczególne sektory. Pani Małgorzata Dudzic-Biskupska 

wskazała, że w związku z przystąpieniem w przyszłości nowych gmin do Związku nie zaburzyć 

i nie spowodować wzrostu cen dla pozostałych mieszańców, którzy w chwili obecnej należą do 

Związku.  

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

 

Punkt 7 

Przedmiot: Zakończenie posiedzenia Zgromadzenia Związku. 

Pan Tomasz Zwoliński zakończył LX Posiedzenie Zgromadzenia Związku.  

 

1. Przewodniczący Zgromadzenia ZM GOAP 

  

 

               Pan Tomasz Zwoliński  

 

 

2. Przedstawiciel Biura Związku ZM GOAP 

Protokół sporządziła: 

Martyna Skwarek   


