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Protokół z LVIII Posiedzenia 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”  

z dnia 13 lipca 2020 r., o godz. 9:00 

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

Punkt 1 

Przedmiot: Otwarcie LVIII posiedzenia Zgromadzenia Związku. 

W obecności quorum, LVIII posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” otworzył Pan Tomasz Zwoliński Przewodniczący 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.  

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, 

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

Kostrzyn, 

3. Pan Ziemowit Borowczak – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Dyrektor WGK Urzędu 

Miasta Poznania,  

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

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

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

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

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

Pobiedziska, 

9. Pani Katarzyna Kruszka-Pytlik – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Zastępca Dyrektora ds. 

realizacji umów, WGK Urząd Miasta Poznania, 
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10. Pan Paweł Matuszak – Członek Zgromadzenia, radny Miasta Poznania, 

11. Pan Krzysztof Oczkowski – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Zastępca Burmistrza Miasta 

i Gminy Murowana Goślina, 

12. Pan Przemysław Polcyn – Członek Zgromadzenia, Radny Miasta Poznania, 

13. Pan Tomasz Zwoliński – Przewodniczący Zgromadzenia, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 

Swarzędz. 

W spotkaniu uczestniczyły osoby spoza Zgromadzenia Związku: 

1. Pan Andrzej Springer – Dyrektor Biura ZM GOAP; 

2. Pani Magdalena Kostowiecka – Kierownik DO ZM GOAP; 

3. Pani Agnieszka Kania – Kierownik DOP ZM GOAP; 

4. Pan Robert Sowiński – Radca prawny ZM GOAP; 

5. Pani Anna Kubisz – Główna Księgowa ZM GOAP; 

6. Pan Mariusz Jarząbek – IT ZM GOAP; 

7. Pani Monika Cichowicz – protokolantka. 

 

Punkt 2 

Przedmiot: Przedstawienie porządku obrad. 

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

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

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

porządku obrad należy dodać następujące punkty:  

Punkt 7.1. Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały w sprawie: określenia górnych stawek 

opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.  
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Punkt 7.2. Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: określenia 

górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 

ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.  

 

Pani Agnieszka Kania powiedziała, że jeżeli chodzi o projekt uchwały, który ma zostać włączony 

do obrad, to mowa jest o stawkach, które właściciele nieruchomości mogą maksymalnie ponosić 

do przedsiębiorcy w przypadku, kiedy nie przystąpią do systemu gospodarowania odpadami 

organizowanego przez Związek. Pani Kierownik Kania powiedziała, że jednocześnie są to stawki 

opłat, jeżeli znajdzie się właściciel nieruchomości, który nie złoży deklaracji, wówczas na 

podstawie tych stawek zostanie wydana decyzja ustalająca wysokość opłaty. Pan Tomasz 

Zwoliński zapytał, czy te stawki są wyższe od tych, które są w związku, czy są takie same. Pani 

Agnieszka Kania odpowiedziała, że to są stawki znacznie wyższe niż te, które zostały 

zaproponowane w uchwale o metodzie i o stawce w oparciu o maksymalne koszty możliwe do 

poniesienia chociażby przez przedsiębiorcę, który chciałby zagospodarować odpady.  

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 zmienionego porządku obrad: 

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

W wyniku głosowania Członkowie Zgromadzenia Związku przyjęli zaproponowany porządek 

obrad. 

Punkt 3 

Przedmiot: Przyjęcie protokołu z LVII Posiedzenia Zgromadzenia ZM GOAP. 

W związku z brakiem dalszych uwag przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.  

Głosowanie: w/s przyjęcia protokołu z LVII/2019 posiedzenia Zgromadzenia ZM GOAP 

 „za” – 11  „przeciw” – 0  „wstrzymam się” – 1 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został protokół LVII/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 powiedziała, że celem wprowadzenia zmian w budżecie, jak i w WPF jest 

zabezpieczenie wydatków w celu zabezpieczenia środków na odbiór i transport odpadów. Pani 

Główna Księgowa dodała, że zwiększa się wydatki o kwotę7 584 312 zł i tym samym zwiększa się 

deficyt o kwotę 7 584 312 zł. Pani Anna Kubisz wskazała, że po tej zmianie deficyt budżetu 

w roku 2020 będzie wynosił 25 580 758 zł i jest to pokrycie z nadwyżki z lat ubiegłych. Pani Anna 

Kubisz powiedziała, że w projekcie uchwały cała ta zmiana dot. paragrafu 4300 -zakup usług 

pozostałych. Pani Anna Kubisz powiedziała, że zmiana budżetu ma wpływ na zmianę WPF, 

a w niej zmianę limitu wydatków, zmianę limitu zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych 

w celu zabezpieczenia środków na odbiór i transport odpadów, a także urealnienie kwoty 

planowanych dochodów i wydatków w latach 2021-2042. Pani Anna Kubisz powiedziała, 

że w załączniku nr 1 p.n. : „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” roku dla roku 2020 zwiększa się 

kwotę wydatków na przedsięwzięcia WPF i tym samym ogólną kwotę wydatków o kwotę 

7 584 312 zł. W wyniku dokonanej zmiany zwiększy się kwota deficytu budżetu, którego źródłem 

finansowania będzie nadwyżka z lat ubiegłych. Pani Główna Księgowa powiedziała, że w roku 

2021 zwiększa się kwotę wydatków na przedsięwzięcia WPF i tym samym ogólną kwotę 

wydatków o kwotę 45 505 871 zł. W związku z potrzebą wykorzystania większej kwoty nadwyżki 

w roku 2020 wartość planowanego wykorzystania nadwyżki na rok 2021 zmniejsza się o 7 584 

312,00 zł. Pani Anna Kubisz wskazała, że dla zachowania równowagi budżetowej zwiększa się 

dochody ogółem o kwotę 53 090 183 zł. W roku 2022 zmniejsza się kwotę wydatków na 

przedsięwzięcia WPF zgodnie z tabelą nr 2, a w latach 2022-2042 zwiększa się ogólną kwotę 

dochodów i wydatków o 45 505 871 zł. Pani Anna Kubisz powiedziała, że kwota ogólna na odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych jest dostosowana do złożonych ofert w postępowaniu, 
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a postępowanie przewiduje 22 miesiące, gdzie miesięcznie koszty odbioru i transportu będą 

wynosiły 13 147 823 zł, co łącznie daje 289 252 108 zł. Pani Główna Księgowa powiedziała, że 

kwota ta nie uwzględnia prawa opcji (+20%) z uwagi na fakt, że opcja nie jest zobowiązaniem 

zamawiającego. Jednakże wartość prawa opcji została wzięta pod uwagę przy szacowaniu wartości 

zamówienia na usługę odbioru i transportu odpadów i zostanie uwzględniona w WPF w sytuacji, 

gdy zaistnieje niebezpieczeństwo przekroczenia limitu ilości mas odpadów komunalnych. 

Pan Paweł Adam dołączył do spotkania.  

Pan Tomasz Zwoliński zapytał, czy w związku z zaprezentowanym materiałem są jakieś pytania.  

Pan Krzysztof Krauze powiedział, że Główna Księgowa nadmieniła, że wszystkie elementy 

z przetargu zostały uwzględnione w podwyżce. Pan Krzysztof Krauze zapytał, czy jeżeli budżet 

zostanie zwiększony, oznacza to, że wszystkie przetargi zostaną rozstrzygnięte. Pani Anna Kubisz 

odpowiedziała, że środki zostaną zabezpieczone, jednak to, czy wszystkie przetargi zostaną 

rozstrzygnięte jest decyzją Zarządu. Pan Krzysztof Krauze powiedział, że w uzasadnieniu uchwały 

jest napisane, że to wynika ze znacznego wzrostu ilości odbieranych odpadów komunalnych na 

terenie aglomeracji i wzrostu kosztów odpadów zebranych selektywnie i bioodpadów. Pan 

Krzysztof Krauze poprosił, aby następnym razem przedstawione zostało porównanie roku 2019 

z 2020. Pan Krzysztof Krauze zapytał, czy te 53 mln zł, które zwiększa się w dochodach, 

wynikające ze stawki, którą Związek planuje, bo jeżeli  zwiększa się o 53 mln zł, to co zostało 

skalkulowane i co czeka Związek po zbilansowaniu budżetu. Pan Bartosz Guss odpowiedział, że 

żadna informacja nie jest ukrywana, a Zarząd jest w trakcie analiz w tym zakresie i jak ich wyniki 

zostaną poznane, to na pewno odbędzie się dyskusja na temat tego, jaką ostatecznie ustalić stawkę. 

Pan Prezydent Guss wskazał, że na razie wiadomo, jakie środki są potrzebne w budżecie, gdyż 

Związek jest po złożeniu ofert 

W związku z brakiem dalszych pytań 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.  
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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” – 12  „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 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” – 12  „przeciw” – 0   „wstrzymam się” – 0   

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie.  
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Punkt 7.1. 

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały w sprawie: określenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.  

Pani Agnieszka Kania poinformowała, że art. 6 ust 2 wskazuje, że rada gminy odpowiada za 

określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie 

przystąpili do systemu zorganizowanego przez Związek Międzygminny. Pani Kierownik Kania 

wskazała, że art. 6 ust 4 ustawy o utrzymaniu czystości wskazuje, że trzeba określić wyższe stawki, 

jeżeli odpady nie są odbierane w sposób selektywny. Stawki, które będą określone niniejszą 

uchwałą stanowić będą podstawę do ustalenia opłaty wobec tych właścicieli, którzy nie przystąpili 

do systemu, czyli jeżeli ktoś nie podpisze umowy z przedsiębiorcą, to w drodze decyzji zostanie 

nałożona na niego taka opłata. Pani Agnieszka Kania nadmieniła, że jednocześnie są to górne 

stawki opłat, które mogą stosować przedsiębiorcy świadczący usługi na terenie Związku 

Międzygminnego dla tych właścicieli, którzy nie przystąpili do systemu. Pani Agnieszka Kania 

powiedziała, że w dniu 1 lipca 2020 roku Zarząd ZM GOAP podjął stosowną uchwałę, której 

projekt jest zaprezentowany. Pani Agnieszka przedstawiła poszczególne stawki za określoną 

wielkość pojemnika, jakie przyjął ZM GOAP. Pani Agnieszka Kania powiedziała, że 

w następstwie określono stawki dla odpadów nieodbieranych selektywnie, które są dwukrotnością. 

Pani Kierownik Kania nadmieniła, że w przypadku, jeżeli ktoś będzie miał pojemnik inny 

pojemniki określonej w uchwale, to stawka będzie określana proporcjonalnie do stawki pojemnika 

1100 l. Pani Kierownik kania nadmieniła, że uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 

roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.   

Pan Tomasz Zwoliński zapytał, czy ktoś ma pytania do zaprezentowanego projektu uchwały. Pan 

Krzysztof Krauze zapytał, czy może otrzymać informacje, jak kształtują się stawki dla właścicieli 

nieruchomości, którzy przystąpią do systemu. Pan Radny Krauze poprosił o przesłanie kalkulacji, 

która wskazuje na podstawie czego zostały ustalone stawki w przedmiotowej uchwale. Pan 

Krzysztof Krauze zapytał, jakie stawki przewiduje ustawodawca za odpady selektywnie zbierane. 

Pani Agnieszka Kania powiedziała, że jeżeli chodzi o stawki za pojemniki o określonej pojemności 

w przypadku przystąpienia do systemu, to ta uchwała została już podjęta przez Zgromadzenie 
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Związku i została już pozytywnie zaopiniowana przez RIO i będzie obowiązywała od 1 września 

br. Pani Agnieszka Kania powiedziała, że w zaprezentowanym projekcie uchwały przyjęto stawki 

za pojemnik bez względu na to, co się w nim znajduje, ponieważ ustawa stanowi, że nie mamy 

różnicować odpadów, które znajdują się w pojemnikach, więc ustalamy wg pojemności pojemnika, 

czyli obliczając stawki wzięto pod uwagę wszystkie frakcje, a dokładnie koszty najdroższej frakcji. 

Pani Kierownik Kania nadmieniła, że jeżeli chodzi o kalkulację, to jak najbardziej jest ona możliwa 

do przesłania.  

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

Punkt 7.2. 

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: określenia 

górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani 

do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 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: określenia górnych 

stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 

ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.  

 „za” – 12  „przeciw” – 0   „wstrzymam się” – 0   

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie.  

Pan Bogdan Kemnitz dołączył do spotkania.  

Punkt 8 

Przedmiot: Wolne głosy i wnioski. 

Brak tematów w wolnych głosach i wnioskach.  
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Punkt 9 

Przedmiot: Zakończenie posiedzenia Zgromadzenia Związku. 

Pan Tomasz Zwoliński zakończył LVIII Posiedzenie Zgromadzenia Związku.  

 

1. Przewodniczący Zgromadzenia ZM GOAP 

Pan Tomasz Zwoliński  

 

2. Przedstawiciel Biura Związku ZM GOAP 

Pan Andrzej Springer  

Protokół sporządziła: 

Monika Cichowicz  


