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Protokół z LV Posiedzenia 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”  

z dnia 18 maja 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 LV posiedzenia Zgromadzenia Związku. 

W obecności quorum, LV 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: 

LV posiedzenia Zgromadzenia Związku: 

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

przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu 

trybu zdalnego - wideokonferencji; 

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

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

zastosowaniu trybu zdalnego - wideokonferencji; 
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3. Pan Ziemowit Borowczak – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Dyrektor WGK Urzędu 

Miasta Poznania, przebywający w siedzibie Związku; 

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

przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu 

trybu zdalnego - wideokonferencji; 

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

Urzędu Miasta Poznania - przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu 

Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego - wideokonferencji; 

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

przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu 

trybu zdalnego - wideokonferencji; 

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

przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu 

trybu zdalnego - wideokonferencji; 

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

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

zastosowaniu trybu zdalnego - wideokonferencji; 

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

realizacji umów, WGK Urząd Miasta Poznania - przebywająca poza siedzibą Związku, udział 

w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego - wideokonferencji; 

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

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

trybu zdalnego - wideokonferencji; 

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

Swarzędz - przebywający w siedzibie Związku; 

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

przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu 

trybu zdalnego - wideokonferencji; 

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

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

zastosowaniu trybu zdalnego – wideokonferencji.  
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W spotkaniu uczestniczyły osoby spoza Zgromadzenia Związku: 

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

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

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

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

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

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

Punkt 2 

Przedmiot: Przedstawienie porządku obrad. 

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

uwagi do przedstawionego porządku obrad.  

W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania.  

Głosowanie: w/s przyjęcia zmienionego  porządku obrad:  

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

(Pan Waldemar Biskupski nie oddał głosu)  

W wyniku głosowania Członkowie Zgromadzenia Związku przyjęli zaproponowany porządek 

obrad. 

Punkt 3 

Przedmiot: Przyjęcie protokołu z LIV Posiedzenia Zgromadzenia ZM GOAP. 

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

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

W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania.  

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

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

W wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został protokół LIV/2020 posiedzenia 

Zgromadzenia ZM GOAP. 
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Punkt 4 

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. 

W związku z brakiem uwag przystąpiono do procedowania kolejnego punktu.  

Punkt 5 

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 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” – 13   „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" w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym. 

Pan Krzysztof Krauze zapytał, co się stanie z odpadami, które mieszkańcy będą kompostować 

i jak je przekompostują, a nie mają miejsca na warzywnik i nie zużyją przekompostowanych 

odpadów. Pan Krzysztof Krauze dodatkowo zapytał, w jakim pojemniku znajdą się te odpady. Pan 

Kruze powiedział, że ustawa tego nie przewidziała, jednak chciałby wiedzieć, czy ZM GOAP 

będzie to jakoś kontrolował. Pan Dyrektor Springer powiedział, że tak jak Pan Krauze zaznaczył 
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ustawa nie odpowiada na to pytanie, jednak dosyć ważną kwestią jest to, że Związek nie może 

ograniczyć odbioru tych odpadów i jeżeli ktoś kompostuje odpady i będzie chciał oddać to, co 

przekompostuje, to zwolnienie częściowe z opłaty będzie nadal się należało.  

Pan Andrzej Springer wskazał, że związek i tak uzyska pewną korzyść poprzez zmniejszenie masy 

odpadów przy częstotliwości, przy której będą odbierane odpady. Pan Andrzej Springer nadmienił, 

że kwota zniżki została obliczona z uwzględnieniem tego faktu, że część tych odpadów i tak może 

trafić do naszego systemu. Pan Andrzej Springer wskazał, że Związek nie ma prawnej możliwości, 

żeby stwierdzić w jakikolwiek sposób, że jak korzysta się ze zniżki, to nie należy odbierać odpadów 

bio. Pan Dyrektor Springer dodał, że niestety jest to luka prawna  

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

Punkt 7 

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym. 

 

W związku z brakiem uwag przystąpiono do przeprowadzenia głosowania. 

Głosowanie w/s przyjęcia uchwały Zgromadzenia ZM GOAP w sprawie: zwolnienia w części 

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym. 

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

(Pan Piotr Woszczyk nie oddał głosu)  

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie.  
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Punkt 8 

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. 

W związku z brakiem uwag przystąpiono do procedowania kolejnego punktu.  

Punkt 9 

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

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie.  

Punkt 10 

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. 

W związku z brakiem uwag przystąpiono do procedowania kolejnego punktu.  

Punkt11 

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. 



7 

 

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

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

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

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie.  

Punkt 12 

Przedmiot: Wolne głosy i wnioski. 

Pan Krzysztof Krauze zapytał, czy terminy dot. przetargów z terenów, z których nie ma jeszcze 

rozstrzygnięcia, są to ostateczne terminy.  

Pan Andrzej Springer odpowiedział, że w postępowaniach zostały złożone dwa odwołania firmy 

SUEZ i one zostały przez tę firmę cofnięte, natomiast Związek nie otrzymał z KIO postanowienia 

o umorzeniu postępowania w tym zakresie. Rozstrzygnięcie przetargu wobec braku tego 

postanowienia rodziłoby ryzyko, że np. KIO może procedować z jakiegoś innego powodu, 

a unieważnienie postępowania po jego rozstrzygnięciu byłoby kłopotliwe. Pan Andrzej Springer 

dodał, że Związek czeka, aż postanowienie wpłynie pocztą, gdyż z KIO otrzymano informację, że 

samo postanowienie zostało wysłane. Pan Springer nadmienił, że jeżeli pismo wpłynie dzisiaj lub 

jutro, to wówczas termin w tej chwili obowiązujący, czyli piątkowy będzie aktualny. 

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

Punkt 13 

Przedmiot: Zakończenie posiedzenia Zgromadzenia Związku. 

Pan Tomasz Zwoliński zakończył LV Posiedzenie Zgromadzenia Związku.  

 

1. Przewodniczący Zgromadzenia ZM „GOAP”  

 

 

2. Przedstawiciel Biura Związku ZM „GOAP”  

 

Protokół sporządziła: 

Monika Cichowicz  


