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Protokół z LVI Posiedzenia 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”  

z dnia 15 czerwca 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 LVI posiedzenia Zgromadzenia Związku. 

W obecności quorum, LVI 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: 

LVI posiedzenia Zgromadzenia Związku: 

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

przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu 

trybu zdalnego - wideokonferencji; 

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

Miasta Poznania, przebywający w siedzibie Związku; 
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3. Pani Małgorzata Dudzic-Biskupska - Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Radna Miasta 

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

zastosowaniu trybu zdalnego – wideokonferencji.  

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

przebywający poza siedzibą Związku, 

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

przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu 

trybu zdalnego - wideokonferencji; 

6. Pan 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; 

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, Zastępca Dyrektora ds. 

realizacji umów, WGK Urząd 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. Pan Przemysław Polcyn - Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Radny Miasta Poznania - 

przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu 

trybu zdalnego - wideokonferencji; 

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

Swarzędz - przebywający w siedzibie Związku; 

 

 

 



3 

 

W spotkaniu uczestniczyły osoby spoza Zgromadzenia Związku: 

1. Pan Andrzej Springer – Dyrektor Biura ZM GOAP - przebywający w siedzibie Związku; 

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

ekologicznej – przebywająca w siedzibie Związku; 

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

przebywający w siedzibie Związku,  

4. Pani Anna Kubisz – Główna Księgowa ZM GOAP, przebywająca w siedzibie Związku; 

5. Pan Mariusz Jarząbek – IT ZM GOAP - przebywający w siedzibie Związku; 

6. Pan Edward Starczewski – IT ZM GOAP - przebywający w siedzibie Związku; 

7. Pan Robert Sowiński – radca prawny - przebywający w siedzibie Związku; 

8. Pani Agnieszka Kania – Kierownik DOP ZM GOAP, przebywająca w siedzibie Związku; 

9. Pani Monika Cichowicz – protokolantka - przebywająca w siedzibie Związku. 

Punkt 2 

Przedmiot: Przedstawienie porządku obrad. 

Pan Tomasz Zwoliński poinformował, że przesłany do Członków Zgromadzenia porządek 

obrad niestety ulegnie zmianie. Pan Zwoliński dodał, że szczegóły dot. zmian przedstawi Pan 

Andrzej Springer. Pan Zwoliński wskazał, że z porządku obrad należy wyłączyć punkty: 4, 5, 6 

oraz 7, czyli uchwały w zakresie regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz uchwała 

szczegółową. Pan Tomasz Zwoliński nadmienił, że dołączyć do porządku obrad w pkt. 3.1-3.6. 

należy włączyć następujące tematy: 

3.1.Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz stawki opłaty za 

pojemnik o określonej pojemności. 

3.2.Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz stawki opłaty 

za pojemnik o określonej pojemności. 
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3.3.Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

3.4.Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości. 

3.5.Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków 

i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

3.6.Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Pan Andrzej Springer powiedział, że każdy tydzień w komunikacji z właścicielami nieruchomości 

niezamieszkanych ma znaczenie, tzn. im wcześniej oni się dowiedzą o nowych warunkach, na 

jakich odbędzie się współpraca, to istnieje większe prawdopodobieństwo, że Związek zdąży 

z zebraniem właściwych oświadczeń oraz deklaracji i wprowadzeniem tego do systemu przed 

1 września 2020 roku. Pan Andrzej Springer powiedział, że wszelkie zmiany, które Związek 

zaproponował w systemie wchodzą w życie 1 września br. Pan Andrzej Springer zaznaczył, że 

zmiany w porządku obrad wynikają z faktu, że Związek otrzymał w zeszłym tygodniu 

rozstrzygnięcia nadzorcze RIO, które w sposób wyrywkowy zinterpretowało niektóre rzeczy 

z uchwał przyjętych na ostatnim posiedzeniu Zgromadzenia dot., metody, stawki, deklaracji. Pan 

Andrzej Springer wskazał, że niestety Związek nie otrzymał z Sanepidu opinii nt. zmienionego 

regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz uchwały szczegółowej, które zostały 

zakwestionowane przez służby nadzoru Wojewody. Pan Andrzej Springer powiedział, że te 

uchwały są podjęte przez Zarząd i to je Związek chciał w pierwszej kolejności procedować na 

dzisiejszym Zgromadzeniu, ale niestety nie otrzymano opinii sanepidu. Pan Andrzej Springer 

wskazał, że wg opinii Związku warto już dziś podjąć te uchwały, które ponownie będą skierowane 

do RIO w celu zbadania. Pan Andrzej Springer dodał, że Związek zmienił w uchwałach to, czego 

RIO w nich oczekuje. Pan Dyrektor Springer nadmienił, że jeżeli Zgromadzenie przyjmie 
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zmieniony porządek obrad, to szczegóły zmienionych uchwał przedstawi Pani Agnieszka Kania. 

Pan Andrzej Springer poprosił o wyrażenie zgody na zmianę porządku obrad oraz o zrozumienie 

w zakresie włączenia ekstra ordynacyjny. 

W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania.  

Głosowanie: w/s przyjęcia zmienionego porządku obrad:  

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

W wyniku głosowania Członkowie Zgromadzenia Związku przyjęli zaproponowany porządek 

obrad. 

Punkt 3 

Przedmiot: Przyjęcie protokołu z LV Posiedzenia Zgromadzenia ZM GOAP. 

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

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

W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania.  

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

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

W wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został protokół LIV/2020 posiedzenia 

Zgromadzenia ZM GOAP. 

Punkt 3.1.  

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz stawki opłaty za 

pojemnik o określonej pojemności. 

Pani Agnieszka Kania powiedziała, że w kwestii przedstawionej uchwały zastrzeżenie RIO 

dotyczy tylko i wyłącznie stawki za pojemnik o pojemności 8 tys. litrów. Pani Kania dodała, 

że Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała, że Związek przekroczył maksymalną stawkę, 

wskazując, że ta stawka winna wynosić 423,33 zł a w uchwale wynosiła 423,35 zł. Pani Agnieszka 

Kania zaznaczyła, że to zastrzeżenie wynika z innego sposobu zaokrąglenia tej stawki, gdzie 

wychodzi się od dochodu rozporządzalnego, który wynosi 3,2% dla pojemnika 1100l. Pani 

Kierownik Kania wskazała, że w tym jednym przypadku Regionalna Izba Obrachunkowa przyjęła 
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inny sposób obliczania. Pani Kania powiedziała, że w związku z powyższym Związek uwzględnia 

to zastrzeżenie i odpowiednio zmienia się stawkę za pojemnik 8 tys. litrów oraz trzykrotność tej 

stawki, która uprzednio wynosiła 1270,05 zł, a obecnie będzie wynosiła 1269,99 zł. Pani 

Kierownik Kania dodała, że w momencie podjęcia przedstawionej uchwały traci moc poprzednia 

uchwała w tym zakresie, natomiast obecnie wchodzi w życie z dniem 1 września br.  

W związku z brakiem uwag przystąpiono do procedowania kolejnego punktu.  

 

Punkt 3.2.  

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz stawki opłaty za 

pojemnik o określonej pojemności. 

W związku z brakiem uwag przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.  

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

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz stawki 

opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

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

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie.  

 

Punkt 3.3.  

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

Pani Agnieszka Kania powiedziała, że w zakresie tej uchwały również pojawia się częściowa 

nieważność wskazana przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ta nieważność dot. 

stawki 8 tys. metrów, która była przed chwilą omawiana, kolejno w załączniku DOP. 3 dot. tzw. 

wykazu kart Dużej Rodziny, a także wniosek o wyposażenie nieruchomości w pojemniki 
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do gromadzenia odpadów komunalnych. Pani Agnieszka Kania powiedziała, że jeżeli chodzi 

o wykaz Kart Dużej Rodziny to temat dot. zwolnienia z części opłaty rodzin wielodzietnych. 

Regionalna Izba Obrachunkowa uważa, że poprzez taki sposób stworzenia załącznika, który 

uprzednio został w tej formie przyjęty przez RIO, Związek nie pozwala rodzinom wielodzietnym, 

które nie posiadają KDR skorzystać ze zwolnienia. Pani Agnieszka Kania wskazała, że jest to 

absolutnie nieprawda, ponieważ Związek takie oświadczenia jak najbardziej przyjmie, jeżeli ktoś 

nie założył KDR, aczkolwiek dla uściślenia zostaje zmieniony załącznik DOP. 3 i zostaje 

uzupełniony o oświadczenie dla rodzin wielodzietnych nieposiadających KDR, w którym można 

wskazać liczbę rodzin lub liczbę członków rodziny. Pani Agnieszka Kania powiedziała, że 

w uzupełnieniu tego załącznika wykreśla się wniosek o wyposażenie nieruchomości w pojemniki 

do gromadzenia odpadów komunalnych oraz o sformułowania np. „umowę najmu”, ponieważ 

Kolegium podniosło kwestia dot. wymagania umowy najmu, co nie jest prawdą, jednak takie 

zastrzeżenie się pojawiło. Pani Agnieszka Kania powiedziała, że podsumowując zmianie ulega: 

zmiana stawki dla 8 tys. metrów, zmiana załącznika, który obecnie będzie się nazywał – załącznik 

dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie o karcie dużej rodziny, następnie 

wykreślenie załącznika – wniosek o wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia 

odpadów oraz wykreślenie sformułowania np. – umowę najmu przy innych załącznikach 

deklaracji.  

W związku z brakiem uwag przystąpiono do procedowania kolejnego punktu.  

3.4. Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości.  

W związku z brakiem uwag przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.  

Głosowanie w/s przyjęcia uchwały Zgromadzenia ZM GOAP w sprawie: wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości. 

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

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie.  
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Punkt 3.5.  

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Pani Agnieszka Kania powiedziała, że wszystkie zmiany, które znajdują się w przedstawionym 

projekcie uchwały dot. tych samych nieprawidłowości, które zakwestionowało RIO w druku 

deklaracji, a deklaracja jest załącznikiem do projektu omawianej uchwały. Pani Agnieszka Kania 

powiedziała, ze wszystkie zmiany zaprezentowane we wcześniejszej uchwale zostały 

odzwierciadlenie w prezentowanej uchwale. Kierownik Kania dodała, że w momencie podjęcia 

przedstawionej uchwały traci moc poprzednia uchwała w tym zakresie, natomiast obecnie wchodzi 

w życie z dniem 1 września br. 

W związku z brakiem uwag przystąpiono do procedowania kolejnego punktu.  

Punkt 3.6.  

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

W związku z brakiem uwag przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.  

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

określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

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

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie.  

Punkt 4 

Przedmiot: Przedstawienie 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”. 

Temat został wyłączony z porządku obrad.  
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Punkt 5 

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia 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”. 

Temat został wyłączony z porządku obrad.  

Punkt 6 

Przedmiot: Przedstawienie 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. 

Temat został wyłączony z porządku obrad.  

Punkt 7 

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia 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. 

Temat został wyłączony z porządku obrad.  

 

Punkt 8 

Przedmiot: Wolne głosy i wnioski. 

Brak tematów w wolnych glosach i wnioskach.  
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Punkt 9 

Przedmiot: Zakończenie posiedzenia Zgromadzenia Związku. 

Pan Tomasz Zwoliński zakończył LVI Posiedzenie Zgromadzenia Związku.  

 

1. Przewodniczący Zgromadzenia ZM „GOAP”  

 

 

2. Przedstawiciel Biura Związku ZM „GOAP”  

 

Protokół sporządziła: 

Monika Cichowicz  


