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Protokół z LVII Posiedzenia 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”  

z dnia 22 czerwca 2020 r., o godz. 9:00 

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

Punkt 1 

Przedmiot: Otwarcie LVII posiedzenia Zgromadzenia Związku. 

W obecności quorum, LVII 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. Pani Małgorzata Dudzic-Biskupska – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Radna Miasta 

Poznania,  

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

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

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

Urzędu Miasta Poznania, 

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

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

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

realizacji umów, WGK Urząd Miasta Poznania, 

11. Pan Paweł Matuszak – Członek Zgromadzenia, radny Miasta Poznania, 

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

i Gminy Murowana Goślina, 

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

14. Pan Piotr Woszczyk – Członek Zgromadzenia, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Oborniki, 

15. 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 Katarzyna Stróżyk – Zastępca Dyrektora Biura ds. gospodarki odpadami i edukacji 

ekologicznej; 

3. Pan Wiesław Wojdyła - Zastępca Dyrektora Biura ds. opłat, obsługi klienta i kontroli; 

4. Pani Magdalena Kostowiecka – Kierownik DO ZM GOAP; 

5. Pani Agnieszka Kania – Kierownik DOP ZM GOAP; 

6. Pan Robert Sowiński – Radca prawny ZM GOAP; 

7. Pani Małgorzata Kazimierczak – p.o. Kierownika DEE ZM GOAP; 

8. Pani Natalia Stodolna – Kierownik DGO ZM GOAP; 

9. Pani Katarzyna Jauksz-Zalewska – Kierownik DOKiK ZM GOAP; 

10. Pani Lidia Królczyk – ZE ZM GOAP; 

11. Pani Anna Kubisz – Główna Księgowa ZM GOAP; 

12. Pan Mariusz Jarząbek – IT ZM GOAP; 

13. Pan Edward Starczewski – IT ZM GOAP 

14. Pani Monika Cichowicz – protokolantka. 
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Punkt 2 

Przedmiot: Przedstawienie porządku obrad. 

Pan Tomasz Zwoliński nadmienił, że należy uzupełnić porządek obrad o punkty od 3.1.-3.3. Pan 

Przewodniczący Zgromadzenia wskazał, że dodatkowe punkty należy wprowadzić po 3 punkcie.  

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

porządku obrad należy dodać następujące punkty:  

• Punkt 3.1. Przedmiot: Rozpatrzenie projektu uchwały Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: przyjęcia 

regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 

• Punkt 3.2. Przedmiot: Rozpatrzenie projektu uchwały Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Dodatkowo Pan Tomasz Zwoliński poprosił o przesunięcie punktu 8 w miejsce punktu 3.3. tj.: 

Sprawozdanie z działalności Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej” za 2019 rok.  

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” – 13  „przeciw” – 0   „wstrzymam się” – 0 

W wyniku głosowania Członkowie Zgromadzenia Związku przyjęli zaproponowany porządek 

obrad. 
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Punkt 3 

Przedmiot: Przyjęcie protokołu z LVI Posiedzenia Zgromadzenia ZM GOAP. 

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

uwagi do protokołu z LVI/2020 posiedzenia Zgromadzenia ZM GOAP.  

Pan Krzysztof Krauze poprosił o wyjaśnienie następującego zapisu: „przy zastosowaniu trybu 

zdalnego – wideokonferencji, przeprowadzonej przy użyciu laptopa udostępnionego przez Biuro 

Związku”. Pan Krzysztof Krauze zapytał, czy ten zapis oznacza, że Członkowie Zgromadzenia 

mieli udostępnione laptopy. Pan Tomasz Zwoliński wyjaśnił, że zapis, o który pyta Pan Krauze 

mówi o tym, że on jako Przewodniczący Zgromadzenia przeprowadził Posiedzenie Zgromadzenia 

przy pomocy laptopa udostępnionego przez Biuro Związku, natomiast pozostali Członkowie 

Zgromadzenia nie otrzymali laptopów. 

W związku z brakiem dalszych uwag przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.  

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

 „za” – 12  „przeciw” – 0  „wstrzymam się” – 1 

W wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został protokół LVI/2020 posiedzenia 

Zgromadzenia ZM GOAP. 

Punkt 3.1. 

Przedmiot: Rozpatrzenie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: przyjęcia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 

obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej”. 

Pan Tomasz Zwoliński poinformował, że do Związku wpłynęła pozytywna opinia sanepidu 

w zakresie przedmiotowej uchwały. Pan Tomasz Zwoliński dodał, że Biuro Związku wystąpiło 

z prośbą o autopoprawkę dot. uchwał w sprawie przyjęcia regulaminu oraz uchwale szczegółowej. 

Pan Andrzej Springer wyjaśnił, że chodzi o błąd literowy w paragrafie 13 regulaminu.  

Pani Katarzyna Stróżyk dodała, że w paragrafie 13 dokonano korekcyjnej zmiany, którą Związek 

chciałby zaproponować. Pani Stróżyk wskazała, jakiej zmiany dot. poprawka.  
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Pan Krzysztof Krauze powiedział, że on chciał złożyć propozycję, ale teraz trudno to wykonać. 

Pan Krauze dodał, że chodzi o paragraf 7 ust. 1, gdzie chciały dodać punkt o następującej treści: 

w gniazdach segregacyjnych znajdujących się w miejscach publicznie dostępnych. Pan Krauze 

nadmienił, że rozumie, iż tego nie ma w tym projekcie i rozumie, że Zarząd nie proponuje tego 

elementu. Pan Krauze dodał, że znowu będziemy mieli regulamin niezgodny z rozporządzeniem 

w sprawie szczegółowego sposobu zbierania  

 Pan Robert Sowiński nadmienił, że tereny publiczne, tereny otwarte nie są objęte wg statutu 

Związku Międzygminnego systemem odbioru odpadów. Pan Robert Sowiński powiedział, że błędy 

techniczne tj. literówki zgodnie z naszym regulaminem pracy zgromadzenia przed głosowaniem 

powinny zostać przedstawione i zgodnie ze stanowiskiem doktryny orzecznictwa Sądów 

Administracyjnych one nie wymagają przeprowadzania procesu uchwałodawczego, jeżeli są to 

ewidentne błędy pisarskie. Pan Sowiński dodał, że jeżeli są to błędy merytoryczne, to faktycznie 

Związek musiałby przedstawić to jeszcze raz do zaopiniowania.  

W związku z brakiem dalszych uwag przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.  

Głosowanie w/s przyjęcia uchwały Zgromadzenia ZM ,GOAP w sprawie: przyjęcia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze 

gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej”. 

 „za” – 13  „przeciw” – 0   „wstrzymam się” – 0   

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie.  

Punkt 3.2. 

Przedmiot: Rozpatrzenie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Pan Tomasz Zwoliński poinformował, że w tym przypadku również otrzymał zgłoszenie 

autopoprawki. Pan Andrzej Springer powiedział, że paragrafie 11 ust. 1 pkt. b, pod tabelą pojawia 

się wyjaśnienie, że wariant 1 nie dotyczy odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny 
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z regulaminu, a konkretnie bioodpadów. Pan Springer powiedział, że wynika to z tego, że 

w paragrafie 10 w ust. 3 jest opisane, że dla bioodpadów można takie częstotliwości wybrać i aby 

uniknąć wątpliwości, czy można lub nie można, dodano wyjaśnienie, żeby mieszkańcy nie szukali 

tego w całej treści paragrafu 10, tylko żeby wprost było widać, że dla bioodpadów nie można 

wybrać częstotliwość raz na dwa tygodnie.  

Pan Robert Sowiński powiedział, że wcześniejszy paragraf 10 zgodny z przepisami, wskazuje, że 

bioodpady powinny być nie rzadziej niż raz na tydzień odbierane i w związku z tym to wyjaśnienie 

doprecyzowuje zapisy. Pan Sowiński dodał, że nie jest to poprawka, która daje nowe merytoryczne 

rozwiązanie.  

Pan Krzysztof Krauze zapytał, czy Związek ma gdzieś zdefiniowane, co uznaje się za budynki 

mieszkalne jednorodzinne oraz mieszkalne wielolokalowe. Pan Krauze zaznaczył, że np. budynek 

mieszkalny wielolokalowy, czy np. jednorodzinny dwulokalowy, to już pasuje do pkt. 2 i muszą 

być tam pojemniki. Pan Andrzej Springer powiedział, że tych definicji nie ma zawartych, gdyż są 

to definicje ustawowe to właśnie było przedmiotem rozstrzygnięć nadzorczych wojewody i  zostało 

przedstawione Członkom Zgromadzenia i zostało wyeliminowane, a najważniejszym zarzutem 

w tym było to, że dla budynków 3 i 4- lokalowych częstotliwość odbioru była niezgodna 

z wymaganiami. Pan Andrzej Springer dodał, że nie można wprowadzić tej definicji, ponieważ jest 

ona ustawowa. Pan Krzysztof Krauze powiedział, że w takim razie należałoby wskazać skąd 

czerpiemy tę definicję, żeby w razie jakiegoś pytania mieszkaniec został odesłany do konkretnej 

ustawy.  

Pan Robert Sowiński powiedział, że właściwą techniką prawodawczą jest nie powtarzanie treści 

wynikających z ustaw. Pan Sowiński dodał, że z prawa budowlanego wnika, co to jest budynek 

jednorodzinny. Pan Sowiński nadmienił, że Wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym wskazał na 

niezgodność. Pan Sowiński dodał, że w maju 2019 roku Związek wprowadził taką definicję 

i w tym roku nie zostało to zmienione, natomiast przedstawiono do konsultacji Wojewodzie do 

zaopiniowania cały nowy projekt, gdzie wskazano na niezgodność. Pan Krzysztof Krauze 

powiedział, że należałoby zamieścić informację, co oznaczają budynki wielolokalowe dzisiaj. Pan 

Robert Sowiński powiedział, że to jest budynek powyżej dwóch lokali. Pan Krzysztof Krauze 

nadmienił, że jeżeli jest budynek 3-lokalowy, to GOAP nie może zbierać worka i do surowców 

muszą być pojemniki. Pan Krzysztof Krauze zapytał, czy dobrze rozumie, że budynek 
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dwulokalowy jest uznawany, jako dom jednorodzinny. Pan Robert Sowiński odpowiedział, że tak, 

jednak dochodzi jeszcze kwestia lokalu użytkowego, który nie przekracza 30% powierzchni.  

W związku z brakiem dalszych uwag przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.  

Głosowanie w/s przyjęcia uchwały Zgromadzenia ZM ,GOAP w sprawie: : szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 „za” – 13  „przeciw” – 0   „wstrzymam się” – 0   

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie.  

Punkt 3.3. 

Przedmiot: Sprawozdanie z działalności Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” za 2019 rok.  

 

Pan Andrzej Springer powiedział, że dobrą tradycją działania Związku Międzygminnego było to, 

że przed udzieleniem absolutorium Zarządowi, Biuro Związku informowało o pracy wykonanej| 

w ostatnim czasie. Pan Springer dodał, że bywało tak, że prezentował to Dyrektor Biura, jednak 

jest to doskonała okazja, aby Członkowie Zgromadzenia bliżej poznali osoby kierujące 

poszczególnymi pracami w Biurze Związku. Pan Andrzej Springer nadmienił, że nie ukrywa, że 

są to osoby bardzo kompetentne, które doskonale odpowiedzą na pytania, w związku z tym 

proponuje, aby kierownicy lub koordynatorzy poszczególnych działów/zespołów przedstawili 

informacje poszczególnych zakresów działalności.  

Pani Natalia Stodolna poinfomrowała, że przedstawi działania realizowane w 2019 roku przez 

Dział Gospodarki Odpadami. Pani Kierownik Stodolna powiedziała, że w 2019 roku łączna masa 

odpadów, jaką odebrali Wykonawcy w ramach realizowanych umów dot. odbioru odpadów to 

290 760 ton odpadów, z czego największą ilością odebranych odpadów były odpady zmieszane 

stanowiące ok. 70% łącznej masy odpadów. Pani Natalia Stodolna dodała, że 14% stanowiły 

bioodpady, do których zalicza się zarówno odpady kuchenne, jak i zielone. Pani Kierownik 

Stodolna nadmieniła, że kolejno na poziomie 5% było szkło oraz papier, następnie 4%- metale 

i tworzywa sztuczne oraz 2% - odpady problemowe. Pani Natalia Stodolna przedstawiła 
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informacje, jak kształtował się odbiór odpadów zmieszanych w poszczególnych miesiącach 

w 2019 roku. Dodatkowo Pani Stodolna wskazała, że łączna masa odpadów zmieszanych w 2019 

roku to 202 517 ton odpadów, a w porównaniu do pierwszych 4 miesięcy w 2019 roku do 

pierwszych 4 miesięcy 2020 roku występuje nieznaczny spadek strumienia odbieranych odpadów 

i jest on na poziomie 1,7%. Pani Natalia Stodolna powiedziała, że jeśli chodzi o koszty 

zagospodarowania tych odpadów, to widać, że w roku 2019 były one niższe niż w roku 2018. Pani 

Natalia Stodolna wskazała, że jest to skutek niższej stawki w 2019 roku w stosunku do roku 2018. 

Pani Natalia Stodolna powiedziała, że najwięcej odpadów wytwarzają mieszkańcy Pobiedzisk tj. 

aż 330 kg/M/rok odpadów. Pani Kierownik Stodolna wskazała, że najmniej odpadów produkują 

mieszkańcy Czerwonaka tj. 265 kg/mieszkańca/rok. Pani Stodolna zaznaczyła, że średni roczny 

wolumen wytwarzanych przez mieszkańca na rok to 289 kg. Pani Stodolna zaprezentowała koszty 

zagospodarowania odpadów zmieszanych w podziale na poszczególne gminy. Pani Kierownik 

Stodolna dodała, że oprócz kosztów, jakie płacono za zagospodarowanie odpadów zmieszanych 

w ITPOK, niestety z uwagi na wyczerpanie się mocy przerobowych trzeba było przekierować część 

strumienia odpadów do Instalacji Zastępczych. Pani Kierownik wskazała, że w wyniku 

wyczerpania się mocy przerobowych konieczne było zagospodarowanie strumienia odpadów 

w wysokości 1 218 ton odpadów w Instalacjach Zastępczych. Pani Stodolna nadmieniła, że 

w wyniku odbioru odpadów ulegających biodegradacji zostało odebranych 41 370 ton tych 

odpadów, jednak należy zwrócić uwagę, że zagospodarowano odpady ulegające biodegradacji 

wraz z przyjętymi na PSZOK, dlatego łączna masa odpadów ulegających biodegradacji w 2019 

roku przekierowana do Biokompostwoni wyniosła 46 437 ton. Pani Stodolna dodała, że 

w porównaniu do pierwszych 4 miesięcy w 2019 roku występuje znaczny wzrost masy odpadów o 

ok. 19%. Pani Stodolna wskazała, że jeśli chodzi o koszty zagospodarowania, to również widać 

wzrost w stosunku do roku 2018 i jest on wynikiem zagospodarowania strumienia odpadów 

w instalacjach zastępczych, ponieważ Biokompostowania wyczerpała swoje moce przerobowe. 

Pani Kierownik Stodolna powiedziała, że w 2019 roku średnio na jednego mieszkańca wytworzono 

59kg odpadów ulegających biodegradacji. Pani Natalia Stodolna nadmieniła, że w związku 

z przekierowaniem odpadów ulegających biodegradacji ze względu na wyczerpanie limitu w 2019 

roku podpisano dwie umowy. Pani Kierownik Stodolna zaznaczyła, że jeśli chodzi o odpady 

zbierane selektywnie od stycznia do kwietnia 2020 roku w stosunku do tego samego okresu w roku 

2019, nastąpił wzrost o ok. 9,6%. Pani Stodolna powiedziała, że łączna masa wszystkich odpadów 
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selektywnych w 2019 roku wyniosła 40 020 ton. Pani Natalia Stodolna wskazała, że średnio 

w 2019 roku zebrano ok. 57 kg odpadów zbieranych selektywnie na 1 mieszkańca. Pani Natalia 

Stodolna poinformowała, że w 2019 roku łącznie zostało zebranych 7 133 ton odpadów 

problemowych i w tym są też choinki o masie 280 ton. Pani Kierownik Stodolna dodała, że od 

stycznia do kwietnia 2020 roku w stosunku do tego samego okresu w roku 2019, nastąpił wzrost 

masy odpadów problemowych o ok. 15,3%. Pani Stodolna wskazała, że średnio w 2019 roku 

mieszkaniec wyprodukował 10 kg odpadów problemowych. Pani Natalia Stodolna powiedziała, 

że jeśli chodzi o inne działania nie związane z masami odpadów, to Dział Gospodarki Odpadami 

w 2019 roku zweryfikował łącznie 314 raportów dot. m.in.: zagospodarowania odpadów, 

prowadzenia i utworzenia PSZOK, MPSZOK oraz odbioru i transportu zmieszanych odpadów 

komunalnych. Pani Natalia Stodolna nadmieniła, że z uwagi na nowelizację ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach należało dostosować akty prawa miejscowego m.in. regulamin 

oraz uchwałę szczegółową. Pani Stodolna zaznaczyła, że w związku z tym Związek poprzedził 

wprowadzenie nowych aktów prawa miejscowego konsultacjami społecznymi. Pani Stodolna 

wskazała, że informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych została wysłana do 266 

podmiotów. Ponadto Związek uczestniczył w 11 spotkaniach, a 13 podmiotów zgłosiło swoje 

uwagi do przedstawionych projektów prawa miejscowego. Pani Natalia Stodolna powiedziała, 

że 2019 roku Związek rozpoczął prace nad zorganizowaniem postępowań przetargowych dot. 

odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie sektorów I-VII oraz VIII-XV. Pani Kierownik 

Stodolna dodała, że w wyniku przeprowadzonych prac można już dzisiaj wskazać, że zostało 

zawarte 7 umów, natomiast pozostałe są jeszcze procedowane. 

Pan Paweł Glaser dołączył do spotkania. 

Pani Kierownik Stodolna powiedziała, że w 2019 roku na terenie Związku funkcjonowało 

8 PSZOK-ów i jeśli chodzi o masę łącznie zebranych z nich odpadów, to wynosi ona 22 283 tony. 

Pani Natalia Stodolna wskazała, że 2019 roku były 3 PSZOK-i więcej niż w 2018 roku. Pani 

Kierownik Stodolna nadmieniła, że w roku 2019 systemem objęto 376 aptek, z których odbierano 

leki. Pani Natalia Stodolna zaznaczyła, że koszt prowadzenia PSZOK i MPSZOK oraz 

zorganizowania punktów odbioru przeterminowanych leków z aptek wraz z ich odbiorem 

i zagospodarowaniem w 2019 roku wyniósł 7 842 021 zł. Pani Stodolna wskazała, że w 2019 roku 

Związek rozpoczął pracę nad kolejnymi przetargami dot. utworzenia i prowadzenia PSZOK 

i niestety, w niektórych przypadkach nastąpił znaczny wzrost kosztów spowodowany m.in. tym, 
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że w roku poprzednim było wynagrodzenie ryczałtowe. Pani Kierownik Stodolna powiedziała, 

że w roku 2019 Rejestr Działalności Regulowanej obejmował 57 podmiotów. Pani Stodolna 

dodała, że 1 podmiot został wpisany do RDR, 16 podmiotów zostało wykreślonych z RDR oraz 3 

podmioty dokonały zmiany. Pani Natalia Stodolna powiedziała, że z uwagi na niezłożenie 

sprawozdań po ustawowym terminie za 2017 rok wszczęto 15 postępowań i łącznie w wyniku 

wydanych decyzji administracyjnych  naliczono 6 800 zł kary.  

W związku z brakiem pytań dot. przedstawionego materiału w zakresie działalności Działu 

Gospodarki Odpadami przystąpiono do dalszego procedowania.  

Pani Katarzyna Jauksz-Zalewska poinformowała, że w 2019 roku przyjęto ok 32 572 klientów, 

co daje ok. 129 Klientów dziennie, gdzie najwięcej osób dociera do siedziby Związku, czyli do 

BOK na Św. Michała, a także na 3 Maja w Poznaniu. Natomiast duża popularnością cieszą się 

delegatury w Kostrzynie, Murowanej Goślinie, Obornikach, Pobiedziskach i w Swarzędzu, 

natomiast trochę mniejszą w Buku i Czerwonaku. Pani Kierownik Jauksz-Zalewska nadmieniła, 

że BOK zajmuje się przyjmowaniem zgłoszeń w Systemie Przekazywania Zgłoszeń i dot. one: 

deklaracji, reklamacji w zakresie braku odbioru odpadów, braku pojemnika, a także zapytań dot. 

harmonogramu. Pani Jauksz-Zalewska powiedziała, że w 2019 roku przez System Przekazywania 

Zgłoszeń przewinęło się 68 509 zgłoszeń, co daje ok. 271 zgłoszeń dziennie i najwięcej dot. 

zagadnień na sektorze I, czyli Poznań-Grunwald. Pani Katarzyna Jauksz-Zalewska dodała, 

że najwięcej zgłoszeń dot. deklaracji w liczbie ok. 34 tys. i są to zgłoszenia przekazywane 

automatycznie po wpływie deklaracji do systemu. Pani Kierownik nadmieniła, że drugą grupą 

są zgłoszenia dot. braku odbioru odpadów w liczbie ponad 12 tysięcy, natomiast następną grupą 

są zmiany dot. pojemnika. Pani Katarzyna Jauksz-Zalewska dodała, że są także takie zgłoszenia, 

jak inne, które dot. systemu tzn. jak segregować, jak złożyć deklarację, czyli takie pytania ogólne. 

Pani Kierownik Jauksz-Zalewska powiedziała, że najwięcej zgłoszeń wpłynęło w styczniu 

i wynika to głównie ze zmiany roku, a za tym idzie zmiana harmonogramu odbioru odpadów. Pani 

Kierownik Jauksz-Zalewska dodała, że w pozostałych miesiącach liczba zgłoszeń wynosi od 800-

1000. Pani Kierownik wskazała, że BOK współpracuje z Infolinią Biuro Poznań Kontakt, która 

obsługuje wszystkie połączenia przychodzące. Pani Katarzyna Jauksz-Zalewska zaznaczyła, 

że w 2019 roku przyjęto 52 602 połączeń przychodzących, a z tego infolinia odebrała 46 tys. 

połączeń. Pani Kierownik dodała, że najwięcej połączeń zanotowano w styczniu, czerwcu i lipcu 

i to jest wynik m.in. zmiany harmonogramu, a także podwyżki opłaty. Średni czas obsługi Klienta 
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pracownika obsługi infolinii wynosił ok 6 min. Pani Kierownik Jauksz-Zalewska powiedziała, 

że w 2019 roku Zespól Kontroli przy współpracy ze Strażą Miejską skontrolował 3 819 

nieruchomości, dodatkowo udało się spisać 76 protokołów z właścicielami nieruchomości, odbyło 

się 730 wizji nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych i mieszanych, są to wizje 

wynikające m.in. z reklamacji i weryfikacji deklaracji. Pani Katarzyna Jauksz-Zalewska 

nadmieniła, że odbyły się również 34 kontrole o wysokim i średnim stopniu skomplikowania, 

głównie działalności gospodarczych oraz kontrole firm wpisanych do rejestru działalności 

regulowanej, kontrole z umowy. Pani Kierownik Jauksz-Zalewska powiedziała, że łącznie tych 

czynności kontrolnych wykonano 4658. Pani Jauksz-Zalewska dodała, że w ramach współpracy ze 

Strażą Miejską brak deklaracji stwierdzono na ponad 50 nieruchomościach, a nieprawidłowości 

wynikające ze złożonych deklaracji to 45 nieruchomości. Pani Jauksz-Zalewska powiedziała, 

że na blisko 300 nieruchomościach stwierdzono brak pojemnika na bioodpady. Pani Kierownik 

Jauksz-Zalewska zaznaczyła, że Zespół Kontroli zajmuje się nadzorem nad system Wykonawcy, 

to system  m.in. nad poruszaniem się wszystkich pojazdów należących do Wykonawców. W 2019 

roku wykonano ponad 11 mln odbiorów odpadów, dodatkowo średnio miesięcznie wykonano ok 

3 tysięcy trasówek. Pani Kierownik Jauksz-Zalewska powiedziała, że łącznie w 2019 roku na 

terenie Związku pracowały 244 pojazdy odbierające odpady komunalne, a średnio dziennie na 

terenie Poznania porusza się takich pojazdów 110, a na terenie gmin 65. Pani Katarzyna Jauksz-

Zalewska zaprezentowała procentowy udział czynności odbioru odpadów w podziale na 

poszczególne frakcje w 2019 roku dla Związku Międzygminnego. Dodatkowo Pani Kierownik 

Jauksz-Zalewska wskazała, jak wygląda udział ww. czynności odbioru odpadów dla Poznania oraz 

dla gmin. Pani Kierownik Jauksz-Zalewska powiedziała, że Zespół Kontroli na podstawie 

reklamacji nalicza także kary i w 2019 roku naliczono ponad 6 tys. kar, a dot. one zarówno 

świadczenia usługi, jak i braku podstawienia pojemnika, a także są to kary umowne wynikające 

z czynności, które Wykonawca miał wykonać, czyli np. przekazanie harmonogramu. 

W związku z brakiem pytań dot. przedstawionego materiału w zakresie działalności Działu Obsługi 

Klienta i Kontroli przystąpiono do dalszego procedowania.  

Pani Agnieszka Kania poinformowała, że w roku 2019 nastąpiła podwyżka opłaty. Pani Kierownik 

Kania nadmieniła, że podstawowym dokumentem, którym zajmuje się Dział Opłat jest deklaracja 

i w 2019 roku przyjęto ponad 38 tys. deklaracji. Pani Agnieszka Kania dodała, że w samym 

czerwcu i lipcu wpłynęło 10 tys. deklaracji w wyniku wszelkiego rodzaju pomyłek właścicieli 
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nieruchomości, które wyszły w trakcie realizowania podwyżki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Pani Kierownik Kania nadmieniła, że ewidentnie od lipca widać wzrost 

przypisu, co jest spowodowane podwyżką. Pani Kierownik Kania dodała, że prognozowany 

przypis był ponad 4,5 mln niższy niż ten, który udało się osiągnąć, przy jednoczesnym 

prowadzeniu działań związanych z podwyżką. Pani Agnieszka Kania zaprezentowała kluczowe 

zadania z punktu widzenia administracyjnego. Pani Kierownik dodała, że DOP w 2019 roku 

skierował ponad 3300 wezwań do wyjaśnień lub skorygowania deklaracji. Pani Kierownik Kania 

wskazała, że Dział Opłat udziela również wyjaśnień telefonicznych. Pani Kierownik Kania 

nadmieniła, że w 2019 roku skierowano ponad 93 tys. zawiadomień do właścicieli nieruchomości. 

Pani Agnieszka Kania wskazała, że oczywiście liczba kontrahentów jest niższa, natomiast czasami 

należało wysłać kilkukrotnie zawiadomienie, a następnie trzeba było skierować nowe 

zawiadomienie wraz z informacją o możliwości wystawienia tytułu wykonawczego. Pani 

Agnieszka Kania dodała, że to wszystko wiązało się oczywiście z podpisem tych wszystkich 93 

tys. zawiadomień przez pracowników Działu Opłat, a samo pakowanie, wysyłka oraz obróbka 

zajęła mnóstwo czasu, gdzie od maja do końca 2019 roku Dział Opłat borykał się z kwestią 

podwyżki. Pani Kierownik Kania powiedziała, że w 2019 roku wszczęto 104 postępowania 

w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości na łączną kwotę prawie 100 tys. zł. 

Dodatkowo przeprowadzono 84 postępowania podatkowe na łączną kwotę ponad 5 mln zł. Częścią 

Działu Opłat jest Zespół Księgowości Podatkowej, który zajmuje się rozliczaniem wpłat. Pani 

Kierownik Kania dodała, że w 2019 roku zaksięgowano ponad 735 tys. wpłat. Zespół Księgowości 

Podatkowej zajmuje się również windykacją i należy zaznaczyć, że w 2019 roku wystawiono 

ponad 47. tys. upomnień, co daje ok. 4 tys. upomnień miesięcznie skierowanych do właścicieli 

nieruchomości, którzy nie uiszczają opłaty. Pani Agnieszka Kania zaznaczyła, że łączna kwota 

ściągnięta w 2019 roku wynosi ponad 8 mln zł i to jest mniej więcej 65% kwoty zaległości 

wskazanej na slajdzie. Pani Kierownik Kania wskazała, że niezbędne było wystawienie tytułów 

wykonawczych w liczbie ponad 15 tys. sztuk. Pani Kierownik Kania zaprezentowała zestawienie 

tabelaryczne dot. należności, dochodów oraz zaległości za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w 2019 roku wg gmin m.in. w ujęciu procentowym. 

W związku z brakiem pytań dot. przedstawionego materiału w zakresie działalności Działu Opłat 

przystąpiono do dalszego procedowania.  
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Pan Andrzej Springer poinformował, że Związek ma podpisane porozumienia z Urzędami 

Skarbowymi, które obejmują swoim zasięgiem działania ZM GOAP i w związku z tym nie 

kierujemy naszych tytułów egzekucyjnych do Urzędów Skarbowych, tylko sami przy pomocy 

Zespołu Egzekucji zazwyczaj 5-osobowego realizujemy te egzekucje we własnym zakresie.  

Pani Lidia Królczyk powiedziała, że w 2019 roku ściągnięto łączną kwotę prawie 2,5 mln zł, 

z czego należność główną stanowiła kwota 1 830 693 zł, odsetki wyniosły ponad 340 tys. zł, 

a koszty egzekucyjne, czyli dochód Związku stanowiła kwota 239 723 zł. Pani Lidia Królczyk 

nadmieniła, że Zespół Egzekucji istnieje od 2014 roku i z roku na rok skuteczność rośnie i stawia 

się przede wszystkim na to, aby usprawnić prace pod względem zmniejszenia ilości wysłanych 

materiałów korespondencyjnych. Pani Lidia Królczyk powiedziała, że dotychczas wnioski m.in. 

do Urzędów Skarbowych były wysyłane zawsze drogą papierową, w tej chwili od zeszłego roku 

doprowadzono do tego, że wszystkie zapytania wysyłane są drogą elektroniczną za pomocą 

platformy e-PUAP i korespondencja przychodząca w większości również trafia do Związku 

elektronicznie. Pani Lidia Królczyk dodała, że takich zapytań w 2019 roku było prawie 9 tys. Pani 

Lidia Królczyk powiedziała, że wszystkie zawiadomienia dot. zajęcia wierzytelności z rachunków 

bankowych też są wysyłane drogą elektroniczną. Pani Lidia Królczyk powiedziała, że w przeciągu 

6 lat działalności obecnie Zespół Egzekucji zbliża się do kwoty 10 mln zł ściągniętej należności, 

z czego kwota 2 mln 285 tys. zł – to jest kwota, która jest dochodem Związku.  

Pan Tomasz Zwoliński powiedział, że procentowy udział zaległości uzyskanych z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazuje dużą rozpiętość w poszczególnych gminach bo 

np. Poznań ma 8% kwoty, a Kostrzyn czy Pobiedziska mają powyżej 20% zaległości. Pan Tomasz 

Zwoliński zapytał, czy to dot. bardziej osób fizycznych, czy działalności gospodarczych. Pani Lidia 

Królczyk powiedziała, że 80% należności, które są ściągane dot. opłaty mieszkańców, a nie firm. 

Pan Zwoliński zapytał, z czego to wynika. Pani Agnieszka Kania powiedziała, że jeżeli chodzi 

o zaległości, to wystawiane są co miesiąc upomnienia, które wysyła się tak, aby koszt wysyłki nie 

przewyższał kwoty upomnienia. Pani Agnieszka Kania wskazała, że z nieruchomości 

niezamieszkanych, czyli głównie działalności gospodarczych to kwoty zaległości są wyższe. 

Bardzo często zaległości dot. takich sytuacji, kiedy nieruchomości niezamieszkane nie 

powygaszały deklaracji, czyli zaległości są fikcyjne. Pani Agnieszka Kania wskazała, że patrząc 

jednak na te mniejsze gminy to dot. one głównie mieszkańców, bo w tych gminach udział 

nieruchomości niezamieszkanych jest niższy niż chociażby w Swarzędzu. Pani Kierownik Kania 
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dodała, że jeżeli chodzi o zaległości w gminie Pobiedziska, to zostaną one zweryfikowane 

szczegółowo. Pani Agnieszka Kania dodała, że jednak jest przekonana, że dot. one w szczególności 

opłaty składanej przez mieszkańców w terminie płatności. Pan Tomasz Zwoliński zapytał, czy są 

to zaległości, które później zostają spłacane, czy np. minął grudzień 2019 i mieszkaniec wpadł 

w niedopłatę i spłacają, to za chwilę. Pan Tomasz Zwoliński nadmienił, że nie chciałby 

indywidulanie wystawiać poszczególne gminy pod pręgież, ponieważ przy 13% zaległości w 

Swarzędzu wynika, że co 10 mieszkaniec nie uiszcza opłaty. Pani Agnieszka Kania wskazała, że 

przedstawiając zaległości za 2019 rok, należy zaznaczyć, że są one za wszystkie lata, które nie 

zostały jeszcze przedawnione, czyli mowa jest o 5 latach wstecz. Pani Agnieszka Kania 

powiedziała, że należy pamiętać, że zaległości ciągną się z dawnych lat, z których trudno uzyskać 

te pieniądze z powrotem. Pani Agnieszka Kania wskazała, że oczywiście jest taka grupa 

podatników, która notorycznie nie uiszcza opłaty lub płaci na pół roku wstecz. Pan Paweł Glaser 

zapytał, czy przedstawione wartości odnoszą się tylko do dochodów z 2019 roku. Pani  Agnieszka 

Kania odpowiedziała, że tak. Pan Glaser powiedział, że w takim przypadku należy rozumieć, że 

zaległości są wieloletnie, a wyliczenia procentowe wg stanu z 2019 roku. Pani Dudzic-Biskupska 

poprosiła o przygotowanie zestawienia, na któreś z Posiedzeń Zgromadzenia, aby przedstawić, jak 

wygląda omawiana sytuacja w podziale na gminy.  

Pan Krzysztof Krauze poprosił o informację, czy na wskazane wartości procentowe wpływają 

firmy, czy mieszkańcy. Pani Agnieszka Kania powiedziała, że jeżeli chodzi nieruchomości 

mieszane, gdzie kontrahent posiada wiele nieruchomości różnego typu to z punktu widzenia jest 

on jednym podatnikiem, ale w takim szczegółowym podziale zostanie to zestawienie 

przygotowane.  

W związku z brakiem dalszych pytań dot. przedstawionego materiału w zakresie działalności 

Zespołu Egzekucji przystąpiono do dalszego procedowania.  

Pan Bartosz Guss dołączył do spotkania.  

Pani Małgorzata Kazimierczak poinformowała, że Zespół Edukacji i promocji został utworzony 

w Związku od 21 marca 2019 roku i do czerwca działaniami z tego zakresu zajmowała się jedna 

osoba, następnie Zespół liczył 2 osoby, a do końca roku pracowano w trójkę. Pani Kazimierczak 

nadmieniła, że pełen skład osobowy, czyli 5 osób osiągnięto w maju 2020 roku. Pani Kazimierczak 

zaznaczyła, że zorganizowano 14 wydarzeń, przeprowadzono 30 ekolekcji, przygotowano 

20 projektów graficznych w tym jeden film animowany. Pani Kazimierczak dodała, że Zespół 
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Edukacji przygotowuje również różnego typu prezentacje. Pani Kazimierczak nadmieniła, że 

w 2019 roku przeprowadzono 5 prelekcji, zorganizowano 4 kampanie, wniesiono 185 postów na 

Facebooka, przygotowano 5 autorskich artykułów. Dodatkowo Zespół Edukacji śledzi na bieżąco 

liczbę użytkowników aplikacji Wywozik, a także przekazał ok. 30 tys. ulotek. Pani Małgorzata 

Kazimierczak powiedziała, że Zespół Edukacji wziął udział m.in. w: targach edukacyjnych, 

Kindernalich, Dniu Dziecka w Buku, pikniku w Pobiedziskach, pikniku sąsiedzkim na Cytadeli. 

Pani Kazimierczak dodała, że pełniono także patronat nad premierą spektaklu Anhelli w Teatrze 

Wielkim, gdzie przekazywano wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej. Pani Kazimierczak 

powiedziała, że brano także udział w XX edycji konkursu Puchar Recyklingu, a także 

uczestniczono w ciekawej akcji Volkswagen Poznań – „Nie dajmy się plastikowi”. Pani 

Kazimierczak powiedziała, że Zespół Edukacji i Promocji przygotowuje większość prezentacji 

w Związku, m.in. absolutoryjną- przy pomocy innych działów. Pani Kazimierczak wskazała, 

że przeprowadzono 5 prelekcji, głównie dla firm, następnie zrealizowano 4 kampanie. Były to 

większe kampanie tj. podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, następnie 

kampania pt.: prawidłowe postępowanie z odpadami, a w tym w szczególności z odpadami bio-

dofinansowana z WFOŚiGW, kolejno kampania Radio Pogoda Poznań, Złote Przeboje oraz 

kampania, która jest realizowana również teraz pt.: poprawa jakości zbieranych bioodpadów na 

terenie GOAP-u, czyli: „Bioodpady na luzie”. Pani Małgorzata Kazimierczak powiedziała, 

że stworzono 5 autorskich artykułów m.in.: Bioodpady na luzie, czyli tajemnica brązowego 

pojemnika oraz dot. podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pani 

Kazimierczak wskazała, że rozdano 30 tys. ulotek oraz opublikowano 341 publikacji. Stworzono 

20 projektów graficznych np.: film animowany „Bioodpady na luzie”. Pani Małgorzata 

Kazimierczak wskazała, że przeprowadzane są ekolekcje dla dzieci i młodzieży i wskazać należy, 

że od września do grudnia 2019 roku zrealizowano 30 ekolekcji a wzięło w nich udział 1 765 

uczestników. Pani Kazimierczak nadmieniła, że na bieżąco monitorowana jest aplikacja mobilna 

Wywozik, gdzie w grudniu 2019 odnotowano prawie 5 tys. użytkowników i jest o 60% więcej niż 

w grudniu 2018 roku. Pani Małgorzata Kazimierczak zaznaczyła, że stworzono 185 postów na 

Facebook i odnotowano też wzrost obserwujących profil na Facebooku, a obecnie jest ich ok. 

3 tys. Pani Małgorzata Kazimierczak powiedziała, że w 2019 roku na działania edukacyjne wydano 

285 886 zł, gdzie ok. 45% stanowi współpraca z agencją PR i ekspertami, następnie kampania 

edukacyjna stanowi 19% oraz na promocję w mediach – 19%.  



16 

 

W związku z brakiem dalszych pytań dot. przedstawionego materiału w zakresie działalności 

Zespołu Edukacji Ekologicznej przystąpiono do dalszego procedowania.  

Pani Magdalena Kostowiecka poinformowała, że Dział Organizacyjny zajmuje się obsługą 

organizacyjną i protokolarną organów Związku, zapewnia niezbędne usługi i dostawy, prowadzi 

sekretariat i kancelarię, a także realizuje politykę kadrowo-płacową. Pani Kierownik Kostowiecka 

nadmieniła, że w 2019 roku przyjęto 137 Uchwał Zarządu podczas 49 Posiedzeń Zarządu, których 

w stosunku do roku 2018 było o 20% więcej, a także było 20% więcej uchwał. Pani Magdalena 

Kostowiecka powiedziała, że w 2019 roku odbyło się 40% więcej Posiedzeń Zgromadzenia, 

na których przyjęto prawie dwa razy więcej uchwał. Pani Kierownik Kostowiecka dodała, że tak 

jak w 2018 roku podejmowano głównie uchwały dot. budżetu, WPF, to w 2019 roku podejmowano 

również uchwały w sprawie wyboru metody, w sprawie wzoru deklaracji, w sprawie zwolnienia 

z części opłaty, a także w sprawie regulaminu. Pani Kierownik Kostowiecka nadmieniła, że jeżeli 

chodzi o zapewnienie dostaw i usług, to łączny koszt zamówień zrealizowanych poniżej progu 

wynosi ponad 1 mln 300 tys. zł i zawarto dwie duże umowy powyżej progu: jedną z Pocztą Polską 

na kwotę prawie 1 mln. 300 tys. zł, a drugą na dostęp do systemu informatycznego na łączną kwotę 

ponad 4mln zł, z czego w ubiegłym roku zapłacono nieco ponad milion zł. Pani Kierownik 

Kostowiecka zaznaczyła, że oczywiście w 2019 roku kupowano różne inny potrzebne rzeczy, 

tj. meble, artykuły biurowe, krzesła. Pani Kierownik Kostowiecka dodała, że dużo zakupów 

wiązało się z zapewnieniem prawidłowej pracy biura od strony sprzętu informatycznego i są to np. 

licencje. Zwiększono również znacznie liczbę podpisów elektronicznych i tak jak mówiła Pani 

Lidia Królczyk Związek stara się jak najwięcej korespondencji wysyłać elektronicznie. Pani 

Magdalena Kostowiecka powiedziała, że jeżeli chodzi o Zespół Informatyczny, to wykonano 

3 duże zadania tj.: pierwsze – audyt bezpieczeństwa systemów i powierzonych danych firmie, która 

dostarcza nam system, gdzie zespół składający się z audytora, inspektora ochrony danych oraz 

zespołu informatycznego udał się do firmy i sprawdził, że dane naszych kontrahentów są 

bezpieczne. Udało się również kupić i przygotować wszystkie niezbędne elementy tak, aby 

możliwa była transmisja obrad, którą obecnie prowadzimy. Pani Kierownik Kostowiecka 

powiedziała, że kolejnym dużym zadaniem dot. nie tylko zespołu informatycznego była 

przeprowadzka biura i jeżeli chodzi o stronę informatyczną to wiązało się to ze współudziałem 

w planowaniu, projektowaniu sieci, następnie przygotowaniu nowego toru światłowodowego, 

który połączył BOK z nową serwerownią. Pan Kierownik Kostowiecka dodała, że cały dział przy 
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pomocy innych działów wykonał bardzo sprawną przeprowadzkę, do przeprowadzenia której 

trzeba było podjąć szereg działań, aby finalnie odbyło się to bez większych problemów. Pani 

Magdalena Kostowiecka powiedziała, że Dział Organizacyjny zajmuje się również dostępem do 

informacji publicznej i w 2019 roku wpłynęło 41 wniosków i wydano tylko jedną decyzję 

odmowną. Pani Kierownik Kostowiecka zaznaczyła, że jeżeli chodzi o czynności kancelaryjne, 

to ZM GOAP przyjmuje połowę wszystkich pism, które wpływają do Związku, natomiast drugą 

połowę w większości przyjmuje BOK. Pani Magdalena Kostowiecka dodała, że DO prowadzi 

wysyłkę i w 2019 roku wysłano ponad 150 tys. przesyłek, gdzie prawie wszystkie to przesyłki 

ZPO. Pani Kierownik Kostowiecka powiedziała, że jeżeli chodzi o realizację polityki kadrowej, 

to w zeszłym roku przeprowadzono 31 naborów i zatrudniono 31 pracowników, ale to jest 

przypadkowa zbieżność, ponieważ nie wszystkie nabory udało się rozstrzygnąć i częściowo 

Związek borykał się z brakiem jakichkolwiek kandydatów, dlatego trzeba było unieważniać 

nabory, natomiast były takie nabory, gdzie udało się zatrudnić więcej niż jednego kandydata. Pani 

Magdalena Kostowiecka powiedziała, że stosunek pracy w 2019 rozwiązano z 14 osobami i były 

to różne sytuacje, zarówno od strony pracowniczej, jak i od strony pracodawcy. Pani Kierownik 

Kostowiecka powiedziała, że jeżeli chodzi o wkład pracy Działu Organizacyjnego w działalność 

organów, to przygotowano projekty aktów wewnętrznych tj.: Regulamin Organizacyjny, 

Regulamin Naboru, które były przyjmowane uchwałami Zarządu, a także dokonano nowelizacji 

Regulaminu: Pracy Zgromadzenia, Pracy Zarządu oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które 

następnie były przyjmowane przez Zgromadzenie.  

W związku z brakiem dalszych pytań dot. przedstawionego materiału w zakresie działalności 

Działu Organizacyjnego przystąpiono do dalszego procedowania.  

Pan Andrzej Springer powiedział, że Związkowi zależy na tym, aby informacja dot. tego, że od 

1 września przystąpienie do systemu GOAP-u nieruchomości niezamieszkanych jest dobrowolne 

dotarła do wszystkich jednostek tj. szkoły, przedszkola, domy kultury. Pan Dyrektor Springer 

nadmienił, że z tym wiąże się wyposażenie w pojemniki. Pan Andrzej Springer dodał, że trzeba 

złożyć deklarację i oświadczenie o chęci przystąpienia do systemu, aby od września mieć odbierane 

odpady, a następnie trzeba wyposażyć się w pojemniki. Pan Andrzej Springer powiedział, że ma 

ogromną prośbę, aby do każdego z Państwa decydentów w tym zakresie dotarła ta informacja 

i została rzeczywiście wdrożona w życie.  

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do procedowania kolejnego punktu. 
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Punkt 4 

Przedmiot: Rozpatrzenie oraz przedstawienie: 

a) sprawozdania z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej” za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia, 

Pani Anna Kubisz powiedziała, że 28 stycznia 2019 roku został przyjęty budżet Związku na rok 

2019. Wydatki wówczas przewyższały dochody o kwotę 721 450 zł i zgodnie z planem, źródłem 

pokrycia deficytu miały być przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Pani Główna 

Księgowa dodała, że w ciągu roku budżetowego budżet zmieniany był 11-krotnie. Pani Główna 

Księgowa powiedziała, że Związek zakończył rok planem zrównoważonym w kwotach: dochodu 

– 169 004 366 zł oraz wydatkach - 169 004 366 zł. Pani Anna Kubisz zaznaczyła, że plan 

dochodów został wykonany w 102%, natomiast plan wydatków bieżących został wykonany 

w 85%, a wydatki majątkowe zostały wykonane prawie w 99%. Pani Anna Kubisz powiedziała, 

że wynik wykonania budżetu Związku Międzygminnego GOAP za 2019 rok to nadwyżka 

w kwocie 29 341 498,59 zł, a stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 roku to 35 671 

381,79 zł. Pani Główna Księgowa powiedziała, że w tabeli przedstawia wyniki budżetowe za lata 

2016-2019, gdzie w roku 2016 był deficyt, a od 2017 roku jest nadwyżka. Pani Anna Kubisz 

zaznaczyła, że głównym dochodem w 2019 roku są dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, których szczegóły przybliżyła już Pani Kierownik Agnieszka Kania i jest 

on wykonany w 102%. Pani Anna Kubisz dodała, że największe wydatki to paragraf 4300 – zakup 

usług pozostałych i był on zrealizowany w 85% i w tym przypadku Pani Kierownik Natalia 

Stodolna przybliżyła najważniejsze wydatki, gdyż zasadnicza część wydatków była ujęta w tym 

paragrafie i została przeznaczona na realizację płatności z tytułu odbioru odpadów komunalnych 

w kwocie: 62 212 893,28 zł oraz usługi zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie: 

67 227 735,37 zł, co łącznie stanowi 96,34% wydatków tego paragrafu. Pani Anna Kubisz 

powiedziała, że zagospodarowanie oraz stacjonarne i mobilne PSZOK-i to również wykonanie tych 

wydatków, a pozostałe wydatki, to wydatki administracyjne w kwocie 14 796 910,52 zł.  

Pani Anna Kubisz powiedziała, że łączna kwota należności bezspornych na dzień 31.12.2019 roku 

wynosi 18 969 157,97 zł, w tym należności wymagalne w łącznej kwocie 18 331 183,99 zł z tytułu:  

• opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 17 725 233,69 zł 

• wystawionych upomnień w kwocie 589 438,54 zł 

• kar pieniężnych nałożonych w trybie decyzji administracyjnych w kwocie 10 910,00 zł 
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• konieczności zwrotu przez podmioty kosztów postępowania sądowego w kwocie 5 601,76 zł. 

Pani Anna Kubisz powiedziała, że pozostałe należności niewymagalne w łącznej kwocie 637 

973,98 zł dot.: kar umownych naliczonych wykonawcom realizującym usługę odbioru 

i zagospodarowania odpadów komunalnych na rzecz ZM GOAP w kwocie 520 560,00 zł, opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 117 332,18 zł, z czego 48 610,54 zł 

stanowią należności długoterminowe.. Pani Anna Kubisz powiedziała, że łączna kwota należności 

spornych na dzień 31.12.2019 roku wynosi 101 600,90 zł i dotyczą one: roszczeń spornych dot. 

wystawionych not obciążeniowych, których odbiorca odmawia uznania, a także roszczeń spornych 

dot. należności z decyzji, na które zobowiązany wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego. Pani Anna Kubisz zaznaczyła, że zobowiązania bezsporne na dzień 31 grudnia 

2019 roku wynoszą: 20 132 683,86 zł, z czego najwyższą pozycję stanowią zobowiązania § 4300 

w kwocie 19 363 687,69 zł, z tytułu realizacji następujących zadań: odbiór i transport odpadów 

komunalnych – w kwocie 10 691 553,88 zł, a także zagospodarowanie odpadów – w kwocie 8 523 

801,56 zł. Pani Anna Kubisz powiedziała, że ponadto pozostałe zobowiązania w § 4300 są 

w kwocie 148 332,25 zł. Pani Główna Księgowa dodała, że na dzień 31 grudnia 2019 roku Związek 

nie posiadał zadłużenia z tytułu kredytu. Pani Anna Kubisz powiedziała, że zobowiązania sporne 

Związku Międzygminnego GOAP na dzień 31.12.2019 roku wynoszą: 165 685,19 zł, a dotyczą 

nieuznanych za zgodne z umową usług odbioru odpadów, niewyjaśnionych części faktur za usługi 

odbioru odpadów oraz zobowiązań z tytułu wywozów zastępczych, których zasadność jest 

w trakcie wyjaśniania, a są to zobowiązania z roku 2015, 2016 oraz 2019. Pani Anna Kubisz 

powiedziała, że stan zaległości opłaty za gospodarowanie oraz koszty upomnień zwiększyły się 

w porównaniu z 2018 rokiem, natomiast zmniejszył się stan nadpłat o prawie 15%. Pani Anna 

Kubisz powiedziała, że zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są 

przedstawione narastająco od początku działalności do dnia 31 grudnia 2019 roku. Pani Anna 

Kubisz przedstawiła zakres zaległości podając kwoty dla poszczególnych zaległości dodając, że 

najwięcej zalegających podatników mieści się w przedziale poniżej 116 zł. Pani Anna Kubisz 

przedstawiła tabelę dot. realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, dodając, że 

jeżeli chodzi o wykonanie limitu, to zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych 

w Instalacji wynosi 73%, następnie usługi telekomunikacyjne mobilnej telefonii komórkowej, 

telefonii stacjonarnej i Internetu wynoszą 84%, kolejno Utworzenie i prowadzenie stacjonarnych 

i mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców terenu 
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objętego działalnością Związku – 98%, outsourcing serwera – 95% i prawie 100% - outsourcing 

aplikacji. Dodatkowo usługa zarządzania infrastrukturą serwerową – 98%, zagospodarowanie 

odpadów ulegających biodegradacji – 75%, najem gruntu – 95%, najem pojazdów służbowych dla 

DOKiK – 100% , kolejno przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Związku oraz 

sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem – 98% oraz zaprojektowanie, wykonanie oraz 

uruchomienie strony internetowej wraz z usługą utrzymania strony – 93%. Pani Anna Kubisz 

powiedziała, że limit zobowiązań dla wybranych przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2020 roku dla: 

zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji wynosi 1 471 130 zł, 

a wykorzystano 1 106 512,50 zł, usługi telekomunikacyjne mobilnej telefonii komórkowej, 

telefonii stacjonarnej i Internetu - limit wynosi 100 000,00 zł, a wykorzystano w kwocie 88 855,20 

zł; następnie Utworzenie i prowadzenie stacjonarnych i mobilnych Punktów Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców terenu objętego działalnością związku- limit 

zobowiązań 17 654 723 zł wykorzystano w kwocie 14 012 494,56 zł; kolejno zagospodarowanie 

odpadów ulegających biodegradacji - limit zobowiązań 700 000 zł wykorzystano w kwocie 557 

440 zł oraz przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Związku oraz sporządzenie 

pisemnej opinii wraz z raportem – limit zobowiązań 20 000 zł wykorzystano w kwocie 19 900 zł. 

Pani Anna Kubisz powiedziała, że w 2019 roku nastąpiło zwiększenie stanu mienia poprzez 

nabycie środków trwałych tj. sprzęt informatyczny w kwocie 158 995,95 zł:, następnie meble 

i inne elementy wyposażenia w kwocie 105 759,13 zł i wyposażenie IT w kwocie 89 454,37 zł, 

a także nabycie wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 99 701,96 zł tj. zakup licencji 

i oprogramowania.  Pani Anna Kubisz dodała, że nastąpiło również zmniejszenie stanu mienia 

poprzez likwidację środków trwałych w kwocie 52 985,94 zł tj. sprzęt informatyczny, a także 

likwidacja pozostałych środków trwałych w kwocie 16 990,20 zł. Pani Główna Księgowa 

powiedziała, że wartość bilansowa środków trwałych na dzień 31 grudnia 2019 roku to 

225 771,76 zł. Pani Anna Kubisz powiedziała, że Uchwałą Nr SO-0954/10/5/Ko/2020 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 6 kwietnia 2020 r. w sprawie 

wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu 

ZM GOAP za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia wydano opinie pozytywną.  

Pani Anna Kubisz powiedziała, że bilans wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2019 r., 

po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą: 35 671 381,79 zł. Następnie bilans jednostki 

budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą: 
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17 804 506,87 zł. Pani Anna Kubisz nadmieniła, że rachunek zysków i strat jednostki za rok 

obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazuje zysk netto w wysokości: 31 799 623,54 zł. 

Pani Anna Kubisz dodała, że zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok obrotowy od 

01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazuje zwiększenie funduszu o kwotę: 2 872 009,06 zł. Pani 

Główna Księgowa powiedziała, że przychody w ewidencji za rok obrotowy 2019 wynoszą 

177 283 971,12 zł, natomiast koszty w ewidencji wynoszą 145 484 347,58 zł, a wynik finansowy 

w zysku netto wynosi 31 799 623,54 zł. Pani Główna Księgowa zaprezentowała wykresy dot. 

kształtowania się przychodów i kosztów w latach 2017-2019. Dodatkowo Pani Anna Kubisz 

przedstawiła zestawienie tabelaryczne dot. odpadów komunalnych. Pani Główna Księgowa 

zaprezentowała również wykres dot. kształtowania się kosztów odbioru i zagospodarowania 

odpadów w latach 2017-2019. Pani Główna Księgowa przedstawiła porównanie przychodów, 

kosztów i wyniku finansowego w latach 2017-2019 oraz kształtowanie się wyniku finansowego za 

okres 2012-2019. Pani Anna Kubisz dodała, że Związek na plusie jest już od 2015 roku, ale 

narastająco na plusie pierwszy raz jesteśmy w 2019 roku. Pani Główna Księgowa powiedziała, 

że sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji 

majątkowej i finansowej Związku na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jej wyniku finansowego 

i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi 

zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości oraz przyjętymi zasadami (polityką) 

rachunkowości. Pani Anna Kubisz dodała, że jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi 

Związek przepisami Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o odpadach oraz Statutem Związku, 

a także zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie 

z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości. 

Pani Tomasz Zwoliński zapytał, czy w związku z przedstawionym materiałem ktoś ma jakieś 

pytania.  

Pan Krzysztof Krauze powiedział, że Związek ma dobrze zrealizowane dochody i wydatki, ale 

chciałby się dowiedzieć, czy jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to co wpłynęło na to, że zostały 

wykonane w 92%. Pan Krzysztof Krauze zapytał o paragraf 4300, a konkretnie wspomagające 

usługi edukacyjne. Pan Krauze nadmienił, że Pan Dyrektor słusznie powiedział, że w ustawie jest 

napisane, że z tej opłaty mamy koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego 

postępowania z odpadami komunalnymi i czy można powiedzieć, że to jest tożsame. Pan Krzysztof 

Krauze dodał, że jeżeli jest to tożsame, to w sprawozdaniu było zawarte, że 45% edukacji, 
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to współpraca z agencją. Pan Krzysztof Krauze zapytał, jaka to agencja i co ta agencja wykonuje, 

że zabiera 45% sumy. Pan Krzysztof Krauze zapytał o opłatę za system klasy ERP CRM. Pan 

Krzysztof Krauze powiedział, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości w sprawozdaniu 

z rocznego wykonania budżetu ujmuje się informację o zrealizowanych dochodach i wydatkach 

z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art.6r w punkcie 2 - 2c z odniesieniami. Pan 

Krzysztof Krauze powiedział, że w punkcie 2-2c jest zapisane, że z opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki, 

następnie 2a- gmina może pokryć koszty utworzenia punktów i napraw ponownego użycia, punkt 

2b- mówi, że z pobranych płat gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów z miejsc 

nieprzeznaczonych (dzikie wysypiska) i punkt 2c – mówi, że środki, które zostały mogą zostać 

wykorzystane na wyposażenie terenu do użytku publicznego w pojemniki, worki. Pan Krzysztof 

Krauze powiedział, że rozumie, że te zadania, które są wymienione w ustawie, to nie mają miejsca 

u nas, bo nie ma o nich słowa. Pan Krzysztof Krauze dodał, że ma nadzieję, że w najbliższych 

latach Związek będzie się starał wypełnić treścią te punkty. Pan Andrzej Springer powiedział, że 

agencjami, z jakimi współpracował Związek w 2019 roku była firma: Top Story Kirschke Zabłocki 

i Kreatiff. Pan Dyrektor dodał, że to nie są agencje, które realizują dla Związku zadania 

o charakterze pijarowskim, tylko zajmują się przygotowaniem materiałów graficznych, 

opracowaniem filmów, ulotek. Pan Andrzej Springer powiedział, że Związek nie pracuje na 

podstawie pojedynczych zleceń dla poszczególnych grafik. Pan Springer wskazał, że Związek 

chce, aby prezentowany materiał był spójny stąd została podjęta współpraca ze wskazanymi 

agencjami, które realizują zadania w zakresie chociażby pracy grafika. Pan Dyrektor Springer 

powiedział, że jeżeli chodzi o zadania pojedynczo wskazane w ustawie, to należą one do gminy 

i w sprawozdaniu rocznym w gminie wyróżnia się te rzeczy, które dot. gospodarki odpadami. Pan 

Springer dodał, że w Związku jest to dość proste, gdyż wszystkie zadania dot. gospodarki 

odpadami i w związku z tym całe sprawozdanie dot. tego, co w innych gminach musi być 

wyszczególnione. Pan Andrzej Springer powiedział, że jeżeli chodzi o aplikację CRM, to jest to 

aplikacja, na której pracuje Związek od samego początku. Pan Andrzej Springer powiedział, że jest 

to program do prowadzenia ewidencji opłat, kadr, płac, zgłoszeń. Pan Andrzej Springer powiedział, 

że producentem programu jest firma MGA z Torunia, która od początku działania obsługuje 

Związek. Pan Krzysztof Krauze powiedział, że punkty, które przeczytał były ujęte w opinii RIO 

i skoro RIO miało uwagi do naszego sprawozdania, to trzeba było sprawdzić o czym one mówią. 
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Pan Krzysztof Krauze powiedział, że ma nadzieję, że jeżeli będzie taka możliwość, to w przyszłości 

zostaną utworze punkty napraw ponownego użycia, bo to jedno z zadań. Pan Andrzej Springer 

powiedział, że to Zgromadzenie podejmuje w tym zakresie decyzje. Pan Krzysztof Krauze 

nadmienił, że faktycznie z jednej strony jest nadwyżka, to należy zauważyć, że koszty się 

zmniejszyły i Związek zaoszczędził 10 mln zł, dlatego że mniej zapłacono za tę usługę. Pan 

Andrzej Springer wskazał, że jednym z powodów, dla których Biuro Związku wnioskowało 

o zmianę stawek było to, że istniało bardzo realne ryzyko, że trzeba będzie zmienić stawki 

wypłacane Wykonawcą i dzięki zawarciu porozumienia udało się tego uniknąć. Pan Andrzej 

Springer powiedział, że wskazać należy również, że stawki na Instalacji były korzystne i stąd są te 

oszczędności. Pan Andrzej Springer zaznaczył, że jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to nie zostały 

w pełni wykonane, gdyż nie udało zatrudnić się planowanej liczby pracowników. Pan Krzysztof 

Krauze powiedział, że Pan Przewodniczący słusznie wskazał, że jeśli faktycznie jest tak, że jakieś 

gminy mają zaległości na poziomie 25%, to czy należy rozumieć, że to są zaległości z wszystkich 

lat. Pani Agnieszka Kania powiedziała, że 48% z całości zaległości dot. tylko roku 2019. Pan 

Krzysztof Krauze zapytał, co w związku z tym należy zrobić, aby gminy pomogły w zmniejszeniu 

zaległości. Pan Andrzej Springer powiedział, że na to pytanie nie można znaleźć na szybko 

odpowiedzi i w związku z tym należałoby się nad tym zastanowić, aby zgodnie z przepisami 

znaleźć rozwiązanie w danym temacie.  

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

b) Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” za 2019 rok wraz 

z informacją o stanie mienia. 

Temat został omówiony w punkcie 4a.  

c) sprawozdania finansowego Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej” za 2019 rok. 

Temat został omówiony w punkcie 4a.  

d) sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 

Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” za okres 

od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 
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Temat został omówiony w punkcie 4a.  

Punkt 5 

Przedmiot: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z 

wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania 

finansowego Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 

za 2019 rok. 

W związku z brakiem uwag przystąpiono do przeprowadzenia głosowania. 

Głosowanie w/s przyjęcia uchwały Zgromadzenia ZM ,GOAP w sprawie: zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz 

sprawozdania finansowego Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej” za 2019 rok. 

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

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie.  

Punkt 6 

Przedmiot: Rozpatrzenie oraz przedstawienie: 

a) uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi 

Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z tytułu 

wykonania budżetu za 2019 rok. 

Pan Henryk Kania - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił zapisy uchwały Komisji 

Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do materiałów zgromadzeniowych.  Pan Henryk Kania 

wskazał, że Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie przez Zarząd ZM GOAP budżetu 

za rok 2019.  

W związku z brakiem uwag przystąpiono do procedowania kolejnego punktu.  

b) Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie 

wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 
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Zarządowi Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej” za 2019 rok.  

Pan Henryk Kania – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przeczytał uchwałę Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” za 2019 rok. Przedmiotowa uchwała stanowi 

załącznik do materiałów zgromadzeniowych. Pan Henryk Kania wskazał, że Regionalna Izba 

Obrachunkowa uznała, że wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” za 2019 

rok jest uzasadniony.  

W związku z brakiem uwag przystąpiono do procedowania kolejnego punktu.  

 

Punkt 7 

Przedmiot: Rozpatrzenie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: udzielenia absolutorium dla 

Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 

z wykonania budżetu za 2019 rok. 

W związku z brakiem uwag przystąpiono do przeprowadzenia głosowania. 

Głosowanie w/s przyjęcia uchwały Zgromadzenia ZM ,GOAP w sprawie: udzielenia absolutorium 

dla Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 

z wykonania budżetu za 2019 rok. 

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

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie.  

Pan Bartosz Guss podziękował Członkom Zgromadzenia za udzielenie absolutorium Zarządowi. 

Dodatkowo Przewodniczący Zarządu podziękował pracownikom Biura Związku bez, których 

otrzymanie absolutorium byłoby niemożliwe. Pan Bartosz Guss powiedział, że przez ZM GOAp 

bardzo dużo nowych wyzwań i to, że obecnie Związek jest w dobrej sytuacji finansowej nie 

zmienia perspektywy, ponieważ jesteśmy w trakcie rozstrzygania przetargu i to co pozytywne, 
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to zostanie zachowany stabilny, efektywny i bezpieczny system w zakresie gospodarowania 

odpadami i niestety będzie on niósł za sobą konsekwencje finansowe, z którymi boryka się cała 

Polska. Pan Bartosz Guss powiedział, że Związek nie będzie aż w tak złej sytuacji, jednak będzie 

ona trudna, ponieważ będziemy konkurować ceną dużo niższą niż inne aglomeracje lub gminy 

ościenne, co daje pozytywne zapatrywanie na kolejne lata. Pan Bartosz Guss powiedział, że jeżeli 

chodzi o rolę miasta w Związku, to na spotkaniu, które odbędzie się po Posiedzeniu Zgromadzenia, 

Członkowie Zarządu będę proponować rozwiązania, które scementują współpracę i na pewno 

dyskusja i dywagacje z przed lat, czy Poznań powinien być w Związku. Pan Bartosz Guss 

powiedział, że chcemy budować integracje na poziomie metropolii, na poziomie kolei 

metropolitarnej, na poziomie Aquanetu i na poziomie Związku Międzygminnego. Pan Bartosz 

Guss dodał, że pewne propozycje, które zostaną zaprezentowane one są nasza propozycją, jak 

jeszcze lepiej współpracować, ale bardzo zależy nam na głosie i na koncepcjach rozwoju GOAP-

u Członków Zgromadzenia. Pan Bartosz Guss powiedział, że niestety nie będzie obecny na 

spotkaniu, jednak, to nie jest wyraz braku szacunku.  

Punkt 8 

Przedmiot: Wolne głosy i wnioski. 

Pan Ziemowit Borowczak powiedział, że w roku 2019 udało się zamknąć sprawę olbrzymiego 

deficytu budżetowego, który ciągnął się od roku 2014. Pan Ziemowit Borowczak nadmienił, że rok 

2019 był rokiem przełomowym i wieloletnia polityka prowadzona przez GOAP tzn. polityka 

oszczędności i racjonalnego wydawania środków w ostateczności przyniosła efekt, że Związek 

wyszedł z gigantycznego deficytu i zeszły rok został zakończony nadwyżką. Pan Ziemowit 

Borowczak wskazał, że na to składa się oczywiście wiele czynników, ale najważniejsze jest to, 

że nad wszystkimi czynnikami panujemy. Pan Borowczak nadmienił, że nic, co dzieje się 

w gospodarce odpadami, nie dzieje się poza naszą kontrolą. Pan Ziemowit Borowczak dodał, 

że to wszystko nie oznacza, że będziemy poruszać się w stawkach, które są obecnie, ponieważ 

rynek niestety pokazuje, że ceny rosną na skutek różnych uregulowań, głównie rządowych 

i państwowych i Związek musi na to reagować, co nie oznacza, że jakikolwiek element gospodarki 

odpadami w Związku jest poza naszą kontrolą. Pan Ziemowit Borowczak dodał, że właśnie ta 

kontrola doprowadziła do tego, że Związek wyszedł z olbrzymiego deficytu przy minimalnych 
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wzrostach opłat dla mieszkańców i przy bardzo racjonalnej gospodarce finansowej całego 

Związku.  

Pan Piotr Woszczyk pogratulował Zarządowi za otrzymane absolutorium oraz całemu zespołowi 

Biura ZM GOAP. Pan Woszczyk wskazał, że warto szukać tego co nas łączy, dlatego cieszy go 

fakt, że jest mowa nie tylko o działaniu w ramach Poznania, ale całego Związku. Pan Woszczyk 

dodał, że liczy na to, że będziemy partnerami w dalszym ciągu i ma nadzieję, że chociażby kwestia 

Spalarni spowoduje to, że stawki mimo podwyżek, które są nieuniknione będą jednak nieco lepsze 

dla mieszkańców niż w gminach poza Związkiem. Pan Woszczyk nadmienił, że wiadomo, iż wiele 

gmin aplikuje do tego, aby dołączyć do Związku, ale na chwilę obecną nie ma takiej możliwości. 

Pan Piotr Woszczyk powiedział, że pojawiło się na spotkaniach w wielu gminach pytania dot. tego, 

co zrobić z podmiotami, które wychodzą z systemu, czyli nieruchomości niezamieszkałe. Pan Piotr 

Woszczyk dodał, że jest po spotkaniu z Ogródkami Działkowymi i innymi podmiotami i jedna 

kwestia, która nas blokuje, to bardzo różne podejście cmentarzy. Pan Piotr Woszczyk zapytał, czy 

Związek posiada w tym temacie jakieś rekomendacje. Pan Tomasz Zwoliński powiedział, że na 

pewno te tematy zostaną poruszone na spotkaniu po Posiedzeniu Zgromadzenia.  

Pan Paweł Adam powiedział, że musi przyznać, że rozpoczynając współpracę z GOAP-em to 

wywoływała ona wiele emocji. Pan Burmistrz Adam nadmienił, że poprzez konsekwentną pracę 

Biura Związki i poprzez przygotowywane dokumenty nie ukrywa, że jest dla niego dużą 

satysfakcją, że mógł pojąć całą specyfikę działalności ZM GOAP. Pan Paweł Adam podziękował 

Zarządowi oraz dyrekcji Biura ZM GOAP za obecną sytuację, w jakiej jest Związek.  

Pan Tomasz Zwoliński pogratulował Zarządowi za otrzymane absolutorium oraz całemu 

zespołowi Biura ZM GOAP za trud włożony w wykonywaną pracę.  

Pan Andrzej Springer w imieniu swoim oraz w imieniu współpracowników podziękował za miłe 

słowa skierowane od Członków Zgromadzenia. Pan Andrzej Springer nadmienił, że pracownicy 

Związku bardzo często wkładają zaangażowanie ponad stawiane wymagania, za co należy się 

uznanie. Pan Andrzej Springer podziękował również Członkom Zgromadzenia za wysoką jakość 

współpracy.  

W związku z brakiem dalszych uwag przystąpiono do procedowania kolejnego punktu.  
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Punkt 9 

Przedmiot: Zakończenie posiedzenia Zgromadzenia Związku. 

Pan Tomasz Zwoliński zakończył LVII Posiedzenie Zgromadzenia Związku.  

 

1. Przewodniczący Zgromadzenia ZM GOAP 

Pan Tomasz Zwoliński  

 

2. Przedstawiciel Biura Związku ZM GOAP 

Pan Andrzej Springer  

Protokół sporządziła: 

Monika Cichowicz  


