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Protokół z LIV Posiedzenia 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”  

z dnia 27 kwietnia 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 LIV posiedzenia Zgromadzenia Związku. 

W obecności quorum, LIV 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: 

LIV 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 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 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 Henryk Kania – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Radny Miasta Poznania - 

przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu 

trybu zdalnego - wideokonferencji; 

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

przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu 

trybu zdalnego - wideokonferencji; 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 Krzysztof Oczkowski – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Zastępca Burmistrza Miasta 

i Gminy Murowana Goślina - przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu 

Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego - wideokonferencji; 

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

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

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

5. 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” – 13  „przeciw” – 0   „wstrzymam się” – 0  

W wyniku głosowania Członkowie Zgromadzenia Związku przyjęli zaproponowany porządek 

obrad. 

Punkt 3 

Przedmiot: Przyjęcie protokołu z LIII Posiedzenia Zgromadzenia ZM GOAP. 

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

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

W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania.  

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

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

W wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został protokół LIII/2020 posiedzenia 

Zgromadzenia ZM GOAP. 
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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”. 

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: przyjęcia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin 

wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej”. 

W związku z brakiem uwag przystąpiono do przeprowadzenia głosowania. 

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

 „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: 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. 

W związku z brakiem uwag przystąpiono do procedowania kolejnego punktu.  

Punkt 7 

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

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

W związku z brakiem uwag przystąpiono do przeprowadzenia głosowania. 

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

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

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie.  

Punkt 8 

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w sprawie: odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne.  

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: odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne. 

W związku z brakiem uwag przystąpiono do przeprowadzenia głosowania. 

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

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

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie.  
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Punkt 10 

Przedmiot: Wolne głosy i wnioski. 

Pan Ziemowit Borowczak powiedział, że ma prośbę do Członków Zgromadzenia, gdyż wysłano 

do wszystkich gmin uczestniczących w Związku o przekazanie danych dotyczących powierzchni 

mieszkań i domów znajdujących się w poszczególnych gminach w celu przygotowania symulacji 

zmiany sposobu naliczania opłat dla całego ZM GOAP. Pan Ziemowit Borowczak poprosił 

wszystkich Członków Zgromadzenia o przyjrzenie się temu, w jaki sposób te dane są 

opracowywane, dlatego, że dla Związku jest to kluczowa informacja, która posłuży do 

przygotowania takich symulacji. Pan Ziemowit Borowczak podkreślił, że na tym etapie jest to 

symulacja i Związek chce sprawdzić jak te opłaty będą się miały do prognozowanych podwyżek, 

które trzeba będzie na pewno przeprowadzić na przełomie roku 2020/2021. Pan Borowczak 

zaznaczył, że bardzo prosi o pomoc w udzieleniu tych informacji. 

 

Pan Krzysztof Krauze powiedział, że chciał zwrócić uwagę na to, że w regulaminie możemy igły 

i strzykawki oddać do PSZOK-u, co jest wiadome, ale trzeba byłoby zwrócić uwagę, jak 

technicznie zrobić to, aby można byłoby oddawać je do MPSZOK-u/gratowozu. Pan Krauze 

nadmienił, że drugą kwestią jest to, iż jest decyzja Komisji Europejskiej odnośnie okresu 

koronawirusa i zachęca się w niej, aby nie wstrzymywać w żaden sposób segregacji odpadów, 

a zwłaszcza tych w domach. Pan Krzysztof Krauze nadmienił, że ukazały się informacje, że GOAP 

zamierza ograniczyć tę segregację w domu. Pan Krauze powiedział, że w związku z tym prosi o 

to, aby takie sygnały nie szły w eter, bo one demobilizują mieszkańców i nie są zgodne z tym, co 

mówi Komisja Europejska.  

 

Pan Andrzej Springer powiedział, że jeżeli chodzi o strzykawki to odpowiedź zostanie wysłana do 

wszystkich członków Zgromadzenia, jak technicznie należałoby je oddawać do MPSZOK-u.  

Pan Andrzej Springer nadmienił, że jeżeli chodzi o selektywną zbiórkę odpadów, to w pierwszej 

kolejności w żaden sposób Związek nie propaguje odstąpienia od selektywnej zbiórki. Pan 

Springer wskazał, że GOAP wspólnie z Wojewodą przygotował taką możliwość, że gdyby 

wydarzyła się sytuacja, że Wykonawcy zostaną objęci kwarantanną, to żeby było można 

realizować podstawą część odbioru odpadów, to być może trzeba będzie zmniejszyć częstotliwość 
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odbioru odpadów lub odstąpić od selektywnej zbiórki np. w domach jednorodzinnych. Pan 

Dyrektor Springer powiedział, że w tej chwili decyzja Wojewody obejmuje możliwość 

odstąpienia/zmniejszenia częstotliwości odbioru odpadów bio z odbioru cotygodniowego na 

odbiór raz na dwa tygodnie, natomiast Wykonawcy nie wdrażają tego, bo nie ma takiej potrzeby.  

Pan Piotr Woszczyk zapytał, jak wygląda na ten moment sytuacja dot. przetargów na transport 

i odbiór. Pan Woszczyk wskazał, że wiadomo, że wystąpiła pewna zmowa na sektorach, ponieważ 

w jego rozumieniu wygląda to tak, że firmy próbowały podzielić się rynkiem. Pan Piotr Woszczyk 

nadmienił, że jeżeli chodzi o pismo wysłane do gmin, o którym mówił Pan Borowczak, to należy 

rozumieć, że Związek chce robić symulację, ale osobiście jest on przeciwnikiem metody naliczania 

opłaty od powierzchni, ponieważ to doprowadzi do tragedii w niektórych gospodarstwach 

domowych.  

Pan Bartosz Guss powiedział, że to, iż Związek planuje podjąć symulację nie oznacza, że taka 

decyzja została podjęta. Pan Guss nadmienił, że uspokaja, ponieważ Związek jest dopiero na etapie 

analiz i nie należy wyprzedać faktów, że to doprowadzi część mieszkańców do ruiny, gdyż 

Członkom Zgromadzenia zostaną przedstawione symulacje i planowane stawki odbioru odpadów. 

Pan Guss wskazał, że założenie, które nam przyświeca jest takie, że w obecnym systemie jest wada, 

która nie obejmuje wszystkich użytkowników i mamy nadzieję, że zmiana systemu jest bardzo 

obiektywna i sprawiedliwa i spowodowałaby ona, że gdyby wszyscy użytkownicy zostali objęci 

systemem, to ta stawka byłaby mniejsza. Pan Bartosz Guss powiedział, że jeżeli podczas symulacji 

okaże się, że takie zmiany są niekorzystne, to taka decyzja nie zostanie podjęta i to nie jest tak, 

że Zarząd posiada ślepą żądzę, żeby zmienić system. Pan Guss zaznaczył, że intuicja podpowiada, 

że zmiana będzie korzystna, jednak wszystko może okazać się inaczej. Pan Bartosz Guss 

powiedział, że jeżeli chodzi o samą procedurę przetargową, to on stara się nie wypowiadać 

jednoznacznie, czy wystąpiła zmowa, natomiast okoliczności faktyczne i prawne na to wskazują. 

Pan Guss dodał, że skierowano do UOKiK-u zawiadomienie przeciwko czterem przedsiębiorcom. 

Pan Prezydent Guss wskazał, że prawdopodobnie zanim UOKiK rozstrzygnie postępowanie, 

to Związek będzie pewnie w zupełnie innych realiach usługi, ale rynek musi wiedzieć, że Związek 

nie akceptuje takich sytuacji.  Pan Bartosz Guss powiedział, że na tę chwilę na 15 sektorów 

rozstrzygnięto 7 sektorów i to nie są rozstrzygnięcia ostateczne, bo jeszcze poszczególne Podmioty 

mogą się od nich odwołać. Pan Bartosz Guss nadmienił, że jeżeli chodzi o sektory poza poznańskie 

to rozstrzygnięto: Buk, Czerwonak oraz Swarzędz, natomiast jeśli chodzi o Poznań tj. Poznań-
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Grunwald, Poznań-Piątkowo-Morasko-Umultowo-Kiekrz-Krzyżowniki-Strzeszyn, Poznań Nowe 

Miasto Północ-Nowe Miasto Południe, Poznań Wilda-Dębiec. Pan Bartosz Guss zaznaczył, że jeśli 

chodzi o Poznań – Nowe Miasto Północ – Nowe Miasto Południe, to odrzucono ofertę 

Komunalnika, chociaż była najtańsza z uwagi, że nie przeszedł procedury tzw. search cleanning. 

Pan Bartosz Guss powiedział, że rozstrzygnięcie tych 7 sektorów oznacza około 30 mln zł więcej 

niż zakładano, a gdyby rozstrzygnięto wszystkie sektory to byłoby ok70-80 mln zł więcej niż 

zaplanowano. Pan Guss wskazał, że zakłada się, iż ponowienie przetargu i sytuacja globalna 

spowoduje, że te oferty będą niższe, natomiast trzeba mieć świadomość, że najwcześniej od 

1 stycznia 2021 roku trzeba liczyć się z podwyżką na terenie całego Związku. Pan Bartosz Guss 

powiedział, że w momencie, kiedy otrzymano 15 ofert, czyli na początku pierwszego przetargu, 

to szacowano przyszłą podwyżkę na poziomie 28-30 zł, a jak to się ukształtuje ostatecznie, 

to Związek będzie na bieżąco informował. Pan Guss dodał, że są gminy, w których podwyżki 

wynoszą 40 zł i więcej, a Związek Międzygminny pozostaje taką szczęśliwą wyspą, jeżeli chodzi 

o stawki. Pan Bartosz Guss powiedział, że on komunikuje wśród radnych, że podwyżka jest 

nieunikniona. Pan Guss nadmienił, że jeżeli chodzi o finanse, to obecna sytuacja jest bezpieczna, 

co powoduje, że nie trzeba było tej podwyżki tak szybko uskuteczniać  

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

Punkt 11 

Przedmiot: Zakończenie posiedzenia Zgromadzenia Związku. 

Pan Tomasz Zwoliński zakończył LIV Posiedzenie Zgromadzenia Związku.  

 

1. Przewodniczący Zgromadzenia ZM „GOAP”  

 

 

2. Przedstawiciel Biura Związku ZM „GOAP”  

 

Protokół sporządziła: 

Monika Cichowicz  


