
Protokół z LXIV Posiedzenia

Zgromadzenia Związku Międzygminnego

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

z dnia 14 grudnia 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 LXIV posiedzenia Zgromadzenia Związku.

W obecności quorum, LXIV 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:

eListę obecności (załącznik nr1),

eZaproponowany porządek obrad(załącznik nr 2).

W spotkaniu uczestniczyli:

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;

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, (Pani Małgorzata Dudzic-Biskupska

dołączyła do spotkania o godz. 9.30);
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10.

11.

12.

13.

Pan Paweł Glaser — Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Zastępca Wójta Gminy Czerwonak,

przebywający poza siedzibąZwiązku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu

trybu zdalnego - wideokonferencji;

Pan Henryk Kania — Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Radny Miasta Poznania, udział

w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego - wideokonferencji;

Pan Bogdan Kemnitz - Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Wójt Gminy Kleszczewo, udział

w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego - wideokonferencji;

Pan Krzysztof Krauze — Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Radny Miasta i Gminy

Pobiedziska - przebywający poza siedzibąZwiązku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy

zastosowaniu trybu zdalnego - wideokonferencji;

Pani Katarzyna Kruszka-Pytlik — Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Dyrektor WGK Urzędu

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

przy zastosowaniu trybu zdalnego — wideokonferencji, (Pani Katarzyna Kruszka-Pytlik

dołączyła do spotkania o godz. 9.15);

Pani Monika Nowotna — Członek Zgromadzenia, Zastępca Dyrektora WGK Urzędu Miasta

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

zastosowaniu trybu zdalnego - wideokonferencji;

Pan Krzysztof Oczkowski — Członek Zgromadzenia, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

Murowana Goślina - przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu

Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego - wideokonferencji;

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

przebywający poza siedzibąZwiązku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu

trybu zdalnego - wideokonferencji;

Pan Piotr Woszczyk - Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Zastępca Burmistrza Miasta i

Gminy Oborniki, przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia

przy zastosowaniu trybu zdalnego - wideokonferencji;

Pan Tomasz Zwoliński — Przewodniczący Zgromadzenia ZM GOAP, Zastępca Burmistrza

Miasta i Gminy Swarzędz - przebywający w Biurze ZM GOAP.

W spotkaniu uczestniczyły osoby spoza Zgromadzenia Związku:
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l. Pan Andrzej Springer — Dyrektor Biura ZM GOAP; przebywający w Biurze ZM GOAP;

udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego - wideokonferencji;

2. Pan Wiesław Wojdyła — Pierwszy Zastępca Dyrektora Biura ZM GOAP;przebywający poza

siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego-

wideokonferencji;

3. Pani Katarzyna Jauksz-Zalewska — p.o. Drugiego Zastępcy Dyrektora Biura ZM GOAP;

przebywająca poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu

trybu zdalnego - wideokonferencji;

4. Pani Agata Czapiewska — p.o. GK ZM GOAP,przebywająca w Biurze ZM GOAP- połączenie

zdalne;

5. Pani Magdalena Kostowiecka — Kierownik DO ZM GOAP, przebywająca poza siedzibą

Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego —

wideokonferencji,

6. Pani Natalia Stodolna — Kierownik DGO ZM GOAP,przebywająca w Biurze ZM GOAP-

udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego — wideokonferencji,

7. Pan Robert Sowiński — Radca prawny ZM GOAP;przebywający w Biurze ZM GOAP,udział

w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego — wideokonferencji;

8. Pan Mariusz Jarząbek - IT ZM GOAP - przebywający w Biurze ZM GOAP, udział

w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego — wideokonferencji,

9. Pani Monika Cichowicz — protokolantka - przebywająca w Biurze ZM GOAP, udział

w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego — wideokonferencji,

Punkt 2

Przedmiot: Przedstawienie porządku obrad.

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

uwagi do porządku obrad.

Pan Tomasz Zwoliński poprosił o włączenie do porządku obrad następujących punktów:

7.1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie: uznania skargi złożonej przez Panią
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K.W. (szczegółowe dane Skarżącego w treści skargi) za bezzasadną oraz przeprowadzenie

głosowania.

7.2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie: uznania skargi złożonej przez Pana

D.W. (szczegółowe dane Skarżącego w treści skargi) za bezzasadną oraz przeprowadzenie

głosowania.

7.3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie: uznania skargi złożonej przez Pana

T.P. (szczegółowe dane Skarżącego w treści skargi) za bezzasadną oraz przeprowadzenie

głosowania.

7.4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie: uznania skargi złożonej przez Pana

B.K. (szczegółowe dane Skarżącego w treści skargi) za bezzasadną oraz przeprowadzenie

głosowania.

7.5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie: uznania skargi złożonej przez Wspólnotę

Mieszkaniową przy ul. Inflanckiej 20 w Poznaniu za bezzasadną oraz przeprowadzenie

głosowania.

7.6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie: uznania skargi złożonej przez Wspólnotę

Mieszkaniową przy ul. Urbanowskiej 9 w Poznaniu za bezzasadną oraz przeprowadzenie

głosowania.

7.7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie: uznania skargi złożonej przez Pana

M.D. (szczegółowe dane Skarżącego w treści skargi) za bezzasadną oraz przeprowadzenie

głosowania.

7.8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie: przekazania do Komisji Skarg Wniosków

i Petycji Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

dokumentacji dot. sprawy ze skargi złożonej przez Skarżącego L.d.B. (szczegółowe dane

Skarżącego w treści skargi) oraz przeprowadzenie głosowania.

W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania.

Głosowanie: w/s przyjęcia zmienionego porządku obrad:
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„za”-1l „przeciw”— 0 „wstrzymam się” —0

W wyniku głosowania Członkowie Zgromadzenia Związku przyjęli zaproponowany porządek

obrad. (Pan Waldemar Biskupski nie oddał głosu)

Punkt 3

Przedmiot: Przyjęcie protokołu z LXIII Posiedzenia Zgromadzenia ZM GOAP.

W związku z brakiem uwag przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.

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

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

W wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został protokół LXIII/2020 posiedzenia

Zgromadzenia ZM GOAP.

Punkt 4

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: uchwalenia Wieloletniej

Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji

Poznańskiej” na lata 2021-2042 oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

w przedmiotowej sprawie.

Pani Agata Czapiewska powiedziała, że zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych, to

Zarząd Związku sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej Organowi stanowiącemu

oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego

rok budżetowy. Pani Agata Czapiewska nadmieniła, że w dniu 19 listopada Regionalna Izba

Obrachunkowa wydała 3 opinie do przedłożonych uchwał, które nie zawierały żadnych uwag.

Pani Agata Czapiewska wskazała, że została wyrażona opinia pozytywna o projekcie uchwały

budżetowej Związku Miedzygminnego ,,Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na

2021 rok, następnie. została wyrażona opinia pozytywna o projekcie uchwały w sprawie

wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami

Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2021-2042, a także została wyrażona opinia pozytywna

o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
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Pani Agata Czapiewska powiedziała, że ustala się dochody budżetu na rok 2021 w wysokości

262 929 001 zł i ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w wysokości 298 600 382 zł. Pani Agata

Czapiewska wskazała, że różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi

deficyt budżetowy w kwocie 35671381 zł, a źródłem pokrycia deficytu będą przychody

z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Pani Agata Czapiewska powiedziała, że tworzy się

również rezerwę ogólna w wysokości 477 334 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Pani

Agata Czapiewska nadmieniła, że upoważnia się Zarząd ZM GOAP do dokonywania przeniesień

wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie

wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, lokowania wolnych środków budżetowych na

rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu oraz zaciągnięcia w 2021

roku krótkoterminowego kredytu odnawialnego, w rachunku bieżącym Związku w kwocie

25 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

budżetu. Pani Agata Czapiewska powiedziała, że ponadto, Zarząd Związku samodzielnie może

zaciągać zobowiązania w roku budżetowym 2021 do sumy 10 000 000 zł.

Pani Agata Czapiewska powiedziała, że plan budżetowy dla roku 2021 dla ZM GOAPzostał

sporządzony w układzie zadaniowym, gdzie przewiduje się realizację 4 zadań, którymi są: 1 —

Gospodarowanie odpadami komunalnymi, 2 - Obsługa właścicieli nieruchomości, w tym:

wymiar, pobór i wyegzekwowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 3 —

informowanie, edukacja, propagowanie oraz 4 — Reprezentacja, zarządzanie, administrowanie.

Pani Agata Czapiewska powiedziała, że łączna wartość dochodów wynosi 262 929 001 zł i nate

dochody składają się: wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w wysokości 260 187 287 zł, następnie wpływy z tytułu kar administracyjnych w wysokości

60 330 zł, kolejno wpływyz tytułu kosztów upomnień w wysokości 861 384 zł, wpływyz tytułu

odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 720 000 zł, wpływy

z pozostałych odsetek w wysokości 100 000 zł, a także wpływy z tytułu kar i odszkodowań

wynikających z umów w wysokości 1 000 000 zł.

Pierwszą pozycją, jaką należałoby omówić są wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi Pani Agata Czapiewska powiedziała, że mając na uwadze określenie

potencjalnego dochodu na rok 2021 uwzględniono wysokość comiesięcznego przepisu opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi w podziale na nieruchomości zamieszkane,

niezamieszkane, mieszane oraz nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-
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wypoczynkowe, który kształtował się od stycznia do września bieżącego roku, ujęto całkowitą

wysokość przypisu tj. z deklaracji i decyzji wymiarowych. Natomiast dla miesięcy od

października do grudnia bieżącego roku przyjęto szacunkową wartość przypisu i uwzględniono

również zapisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w tym

ustanie w mocy prawa obowiązku uiszczania opłat przez właścicieli nieruchomości

niezamieszkałych począwszy od miesiąca września 2020, w tym przez Rodzinne Ogrody

Działkowe, które zgodnie z nowelizacją traktowane sąjako nieruchomości niezamieszkane. Pani

Agata Czapiewska powiedziała, że dochód na rok 2021 określono na podstawie złożonych

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od

1 września 2020 roku oraz na podstawie złożonych zgód przez Właścicieli Nieruchomości na

przystąpienie do zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymiprzez ZM

GOAP. Ponadto uwzględniono obowiązkowe deklarowanie selektywnej zbiórki odpadów

komunalnych począwszy od września 2020 roku, a także zwolnienie w części z opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie

o karcie dużej rodziny - szacunek na podstawie danych przekazanych przez gminy oraz

zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, któremu podlegają

właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują odpady w przydomowym

kompostowniku. Pani Agata Czapiewska powiedziała, że po zestawieniu wszystkich dochodów

i wydatków przy projektowaniu budżetu Związku okazało się, że szacowana wysokość przypisu

na rok 2021 nie pokryje wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem Związku

Międzygminnego i konieczne było dokonanie ponownej analizy w oparciu o konieczność

podniesienia stawki opłaty. Mając na uwadze szacowaną wysokość kosztów, jakie Związek musi

ponieść w roku 2021wskazano zagrożenia związane z wdrożeniem w życie zmiany wysokości

stawki opłaty tj. dobrowolne występowanie z systemu zorganizowanego Właścicieli

Nieruchomości niezamieszkanych, spadek liczby osób w składanych przez Właścicieli

Nieruchomości deklaracjach, nieterminowe uiszczanie wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymii inne zagrożenia wynikające z obecnie występującej sytuacji związanej

z pandemią COVID. Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy uwzględnieniu

faktu deklarowania począwszy od 1 września 2020 roku jedynie selektywnej zbiórki odpadów

komunalnych oraz zróżnicowaniu opłat ze względu na rodzaj zabudowy musiałaby się

kształtować na poziomie 25 zł w przypadku zabudowy powyżej 4 lokali mieszkalnych i 28 zł
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w przypadku zabudowy do 4 lokali mieszkalnych od osoby za miesiąc w przypadku zbierania

odpadów w sposób selektywny przy jednoczesnym założeniu wdrożenia nowych stawek

począwszy od 1 stycznia 2021 roku. Pani Agata Czapiewska wskazała, że w związku z tym po

uwzględnieniu stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacuje się, że w roku

2021 uzyskana zostanie wysokość dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi na poziomie 260 187 287 zł. Uzyskanie założonego strumienia wpływów

budżetowych będzie jednakże uzależnione od m.in. rezultatów podejmowanych czynności

sprawdzających i postępowań podatkowych, polityki kadrowej, a także uwarunkowań

zewnętrznych np. zmian przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz

przepisów prawa podatkowego, kształtowania się ruchu naturalnego ludności, salda migracji,

liczby nowopowstałych podmiotów gospodarczych, zmian ilości wytwarzanych odpadów

komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkanych.

Pani Agata Czapiewska powiedziała, że kolejną pozycją, którą należałoby omówić, są wpływyz

tytułu kar administracyjnych. Pani Agata Czapiewska nadmieniła, że do planu dochodów na rok

2021 w łącznej kwocie 60 330 zł przyjęto prognozowane wpływy z tytułu kar na podstawie

wystawionych decyzji w ramach nadzoru nad Rejestrem Działalności Regulowanej.

Pani Agata Czapiewska poinformowała, że kolejną pozycją są wpływy z tytułu kosztów

upomnień oraz kosztów egzekucyjnych. Pani Agata Czapiewska powiedziała, że koszty

upomnień oszacowano w kwocie 681 384 zł na podstawie planowanej wysyłki upomnień w roku

2021 tj. 66 000 sztuk upomnień oraz stosunku, w jakim pozostaje kwota uzyskanaz tyt. kosztów

do kwoty naliczonej w 2019 roku. Na dzień 31.12.2019 uzyskanoz tyt. kosztów upomnień kwotę

483 613,48 zł, a naliczono kwotę tych kosztów za ten sam okres w wysokości 542 517,60 zł.

Stosunek uzyskanych dochodów z kosztów upomnień do kwot naliczonych z tego tytułu wynosi

89%. Pani Agata Czapiewska wskazała, że w roku 2021 planuje się wpływy z tytułu kosztów

egzekucyjnych w wysokości 180 000 zł. Dochód oszacowano na podstawie średniomiesięcznych

kwot uzyskanych z tytułu działalności egzekucyjnej w 2019 roku oraz do września 2020 roku.

Pani Agata Czapiewska nadmieniła, że kolejna pozycja to wpływy z tytułu odsetek od

nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Pani Agata Czapiewska powiedziała, że odsetki oszacowano w kwocie 720 000 zł na podstawie

dochodów, jakie uzyskano z tego tytułu w 2019 roku oraz dochodów jakie przyjmuje się,

że zostaną osiągnięte w 2020 roku.
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Pani Agata Czapiewska zaznaczyła, że kolejna pozycja, to wpływy z tytułu odsetek od lokat

wolnych środków. Pani Agata Czapiewska wskazała, że wpływy z tytułu odsetek od lokat

oszacowano w kwocie 100000 zł na podstawie bieżących wpływów z tego tytułu

z uwzględnieniem, iż wpływy w roku 2021 mogą być niższe z uwagi na planowane wyższe

wydatkowanie środków.

Pani Agata Czapiewska powiedziała, że ostatnią pozycją są wpływy z tytułu kar wynikających

z umów z wykonawcami Pani Agata Czapiewska dodała, że wartość 1 000 000 zł oszacowano na

podstawie średniej wysokości kar z 2020 roku, z uwzględnieniem tendencji spadkowej

w wysokościach kar, co uzasadnione jest możliwym wzrostem jakości świadczonych usług przez

wykonawców.

Pani Agata Czapiewska poinformowała, że plan wydatków został również przedstawiony

w układzie zadaniowym. Pani Czapiewska wskazała, że pierwszym zadaniem jest

Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pan Tomasz Zwoliński powiedział, że w związku

z tym, że wszyscy Członkowie Zgromadzenia otrzymali dużo wcześniej prezentowany materiał,

prosi o skupienie się na najważniejszych kwotach. Pani Agata Czapiewska powiedziała,

że planowany budżet wydatków na 2021 rok dla zadania 1. wynosi 275 369 450 zł, w tym:

e usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych — 177 919 527 zł

e usługa zagospodarowania odpadów zmieszanych w Instalacji — 51 355 680 zł

e usługa zagospodarowania odpadów w Stacjonarnych i Mobilnych Punktach Selektywnej

Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gmin członkowskich — 25 949 683,00 zł

e usługa zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji — 16 814 569 zł. Pani Agata

Czapiewska nadmieniała, że ważne jest to, iż w przypadku tego pierwszego zadania

została wprowadzona autopoprawka. Pani Agata Czapiewska powiedziała, że w ramach

planowanego budżetu wydatków na 2021 rok dla zadania 1. Gospodarowanie odpadami

komunalnymi przeniesiono środki w kwocie 5 194 897 zł pierwotnie przeznaczone na

usługę zagospodarowania odpadów zmieszanych w Instalacji na poczet wydatków

dotyczących usługi zagospodarowania odpadów w Stacjonarnych i Mobilnych Punktach

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gmin członkowskich. Dokonanie

powyższej zmiany związane jest z planowanym podpisaniem umów na kolejny okres

i jest konieczne w celu zapewnienia ciągłości realizacji usługi zagospodarowania

odpadów w PSZOK oraz MPSZOK wraz z odbiorem przeterminowanych leków z aptek.
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Pani Agata Czapiewska powiedziała, że jeżeli chodzi o zadanie 2 - Obsługa właścicieli

nieruchomości, w tym: wymiar, pobór, wyegzekwowanie opłat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, głównym celem zadania 2. jest zapewnienie dochodu dla budżetu ZM GOAP

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymii jest on realizowany poprzez obsługę

finansowo — księgową systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Pani Agata

Czapiewska wskazała, że planowany budżet wydatków na 2021 rok zadania 2. Wynosi

612 738 zł, w tym:

e koszty obsługi bankowej — 180 000 zł

e najem samochodów — 128 000zł

e szkolenia pracowników — 72 000zł

e opinie, analizy, ekspertyzy — 60 000,00 zł

e koszty zakupu paliwa — 35 000,00 zł

Pani Agata Czapiewska poinformowała, że głównym celem zadania 3 jest informowanie

o działalności Związku Międzygminnego GOAP, jego roli i zadaniach. Cel zadania 3 jest

realizowany poprzez upowszechniane wiedzy ekologicznej (m.in. organizowanie kampanii

proekologicznych, przeprowadzanie eko-lekcji w szkołach) oraz budowanie pozytywnego

wizerunku ZM GOAP. Pani Agata Czapiewska dodała, że planowany budżet wydatków na

2021 rok zadania 3. wynosi 1 286 200 zł, w tym:

e obsługa działań edukacyjnych — 280 000,00 zł

e organizacja wydarzeń, konferencji i festynów — 200 000 zł

e usługi poligraficzne - 200 000 zł

e obsługa infolinii miejskiej — 157 500 zł

e promocja wydarzeń - 150 000 zł

e zakup i wykonanie gadżetów oraz materiałów edukacyjnych — 110 000zł

e organizacja konkursów w szkołach — 20 000,00 zł

e nagrody konkursowe — 20 000 zł

Pani Agata Czapiewska powiedziała, że w związku z prowadzonymidziałaniami edukacyjno-

promocyjnymi - udziałem w targach edukacyjnych, festynach, konkursach i projektach,

a także organizacją związanych z tym spotkań i szkoleń konieczne jest zaplanowanie

wydatków na artykuły spożywcze w kwocie 8 500 zł.

Pani Agata Czapiewska powiedziała, że głównym celem kolejnego zadania jest zapewnienie
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warunków sprawnego funkcjonowania Związku Międzygminnego poprzez sprawne jego

zarządzanie, reprezentację, zapewnienie obsługi kadrowej, prawnej oraz zaplecza techniczno—

informatycznego.

Pani Agata Czapiewska wskazała, że planowany budżet wydatków na 2021 rok zadania 4. wynosi

20 704 660 zł, w tym:

Wydatki bieżące — 20 679 660,00 zł, z czego:

e wynagrodzenia i składki od nich naliczane — 12 936 377 zł

e usługi pocztowe — 1 600 000 zł

e dostęp do aplikacji ERP/CRM do zarządzania gospodarką odpadową — 1 110 000zł

e sprawy sporne — 1 100 000 zł

e odpis na ZFŚS — 229 310 zł

e woda, energia elektrycznai cieplna - 156 000,00 zł

e opinie, analizy, ekspertyzy — 150 500 zł

e koszty postępowania sądowego — 150 000,00 zł

e usługi telekomunikacyjnei Internet - 64 000 zł

e usługi poligraficzne - 60 000 zł

e outsourcing aplikacji - 24 000 zł.

Pani Agata Czapiewska nadmieniła, że w wydatkach majątkowych mieści się rozbudowa

serwerów w wysokości 25 000 zł.

Pani Agata Czapiewska przedstawiła procentowy udział poszczególnych zadań w budżecie.

Pani Agata Czapiewska powiedziała, że dla przedsięwzięcia — Odbiór i transport odpadów

komunalnych zwiększa się limity wydatków dla lat 2021-2022 oraz łączne nakłady finansowe,

a ponadto zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 57850 422 zł. Zmiany związane są

z koniecznością zabezpieczenia środków na możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez

zwiększenie szacunkowych ilości odpadów do odbioru w ramach zobowiązania wynikającego

z umowy, które wynosi nie więcej niż 20%. Pani Agata Czapiewska powiedziała, że w ramach

tego przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 3 mln zł w razie konieczności

zawarcia umowy z innym podmiotem, któremu zostanie powierzonarealizacja zadania na koszt

i ryzyko pierwotnego Wykonawcy, który nienależycie wykonywał postanowienia umowy.
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Pani Agata Czapiewska powiedziała, że drugim przedsięwzięciem jest — Zagospodarowanie

zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji.

Pani Agata Czapiewska dodała, że dla przedsięwzięcia umniejsza się limit wydatków w roku

2021 o kwotę 5 194897 zł, a środki te zostaną wykorzystane w ramach przedsięwzięcia

„Utworzenie i prowadzenie stacjonarnych i mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania

Odpadów Komunalnych dla mieszkańców terenu objętego działalnością Związku”. Ponadto,

dokonuje się odpowiednio korekty łącznych nakładów finansowych, która uwzględnia także

zmianę dotyczącą roku 2020. W całości koryguje się także limit zobowiązań.

Pani Agata Czapiewska powiedziała, że kolejnym przedsięwzięciem jest — Utworzenie

i prowadzenie stacjonarnych i mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów

Komunalnych dla mieszkańców terenu objętego działalnością Związku. Pani Agata Czapiewska

dodała, że z uwagi na konieczność zawarcia umów w ramach przedsięwzięcia wydłuża się okres

jego realizacji do 2023 roku, ustala się limity wydatków w poszczególnych latach: dla roku 2021

- 25 949 683 zł, dla roku 2022 - 23 797 242 zł, a dla roku 2023 — 13 259 071 zł oraz zwiększa się

odpowiednio łączne nakłady finansowei ustala się limit zobowiązań.

Pan Tomasz Zwoliński zapytał, czy do przedstawionego materiału sąjakieś pytania.

Pan Krzysztof Krauze zapytał, czy jeśli chodzi o wartość w zadaniu 1, czyli odbiór

i zagospodarowanie odpadów komunalnych i mowa jest o roku przyszłym, to czy w tym

przedsięwzięciu jest ujęty tylko odbiór i transport, czy również jest w tej kwocie ujęte

zagospodarowanie bioodpadów w gminach. Pani Agata Czapiewska odpowiedziała, że jeżeli

chodzi o kwotę 177 919 527 zł to jest to tylko usługa odbioru i transportu odpadów. Pan Andrzej

Springer dodał, że w tej usłudze jest zawarte zagospodarowanie odpadów dla Miasta Poznania

selektywnie zbieranych i problemowych a dla gmin zawarte jest zagospodarowanie odpadów

selektywnie zbieranych, problemowych i odpadów bio.

Punkt 5

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: uchwalenia budżetu

Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2021

rok, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat możliwości sfinansowania deficytu

budżetu ZM GOAPna 2021 rok oraz o przedłożonym przez Zarząd Związku projekcie

planu finansowego na 2021 rok.
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Temat został omówiony w punkcie 4.

Punkt 6

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie:

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2021-2042.

Głosowanie w/sprzyjęcia uchwały Zgromadzenia ZMGOAP w sprawie: uchwalenia Wieloletniej

Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji

Poznańskiej ” na lata 2021-2042.

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

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta

jednogłośnie. (Pan Krzysztof Oczkowski nie oddał głosu za pomocą programu posiedzenia.pl,

jednak oddał głos w tradycyjny sposób).

Punkt 7

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie:

uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji

Poznańskiej” na 2021 rok.

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

Związku Międzygminnego, Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2021 rok.

„za” - 13 „przeciw”—0 „wstrzymam się” —0

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta

jednogłośnie. (Pan Piotr Woszczyk nie oddał głosu za pomocą programu posiedzenia.pl, jednak

oddał głos w tradycyjny sposób).

Punkt 7.1

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały w sprawie: uznania skargi złożonej przez

Panią K.W. (szczegółowe dane Skarżącego w treści skargi) za bezzasadną oraz

przeprowadzenie głosowania.
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Pan Krzysztof Krauze poinformował, że KSWiP ZM GOAP obradowała w dniu 4 grudnia br.

i analizując wnikliwie wszystkie przedstawione materiały, to jeśli chodzi o skargę złożoną przez

Panią K.W., to po przedstawieniu sprawy przez pracowników ZM GOAP Komisja dowiedziała

się, że GOAP postąpił prawidłowo, wysłał zapytanie i sprawdził na miejscu, jak wygląda sytuacja

na adresie nieruchomości Skarżącej. Komisja Skarg Wniosków i Petycji uznała, że przedmiotową

skargę należy oddalić.

Głosowanie w/s przyjęcia uchwały Zgromadzenia ZMGOAP wsprawie: uznania skargi złożonej

przez Panią K.W. (szczegółowe dane Skarżącego w treści skargi) za bezzasadną

„za” — 13 „przeciw”-0 „wstrzymam się” —0

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta

jednogłośnie

Punkt 7.2

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały w sprawie: uznania skargi złożonej przez

Pana D.W. (szczegółowe dane Skarżącego w treści skargi) za bezzasadną oraz

przeprowadzenie głosowania.

Pan Krzysztof Krauze poinformował, że skarga złożona przez Pana D.W. dotyczy tej samej

nieruchomości co w poprzedniej skardze, ponieważ Skarżący jest współwłaścicielem

nieruchomości w sprawie skargi złożonej przez Panią K.W. Pan Krzysztof Krauze wskazał, że

w związku z tym należy potraktować tę skargę tak samo jak wcześniejszą.

Głosowanie w/s przyjęcia uchwały Zgromadzenia ZMGOAP wsprawie: uznania skargi złożonej

przez Pana D.W. (szczegółowe dane Skarżącego w treści skargi) za bezzasadną.

za” — 13 „przeciw”—0 „wstrzymamsię” — 0

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta

jednogłośnie

Punkt 7.3

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały w sprawie: uznania skargi złożonej przez

Pana T.P. (szczegółowe dane Skarżącego w treści skargi) za bezzasadną oraz
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przeprowadzenie głosowania.

Pan Krzysztof Krauze poinformował, że skarga dot. czujności w zakresie, czy dana jednostka

spełnia wymagania, które powinna. Pan Krauze dodał, że po przeanalizowaniu dokumentacji

stwierdzono, że ze strony ZM GOAP wszystko było w porządku. Zawiadomienie zostało

odebrane, wykonane zostały czynności kontrolne i był zapis o wykreśleniu tego podmiotu i po

prostu WIOŚ nie poinformowało tej decyzji Skarżącego. Pan Krauze wskazał, że w związku

z tym należy uznać złożoną skargę za bezzasadną.

Głosowanie w/s przyjęcia uchwały Zgromadzenia ZMGOAP w sprawie: uznania skargi złożonej

przez Pana T.P. (szczegółowe dane Skarżącego w treści skargi) za bezzasadną.

„za”—13 „przeciw”-0 „wstrzymam się” —0

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta

jednogłośnie

Punkt 7.4

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały w sprawie: uznania skargi złożonej przez

Pana B.K. (szczegółowe dane Skarżącego w treści skargi) za bezzasadną oraz

przeprowadzenie głosowania.

Pan Krzysztof Krauze powiedział, że ta skarga dot. uszkodzenia pojemnika. Pan Krauze dodał,

że ZM GOAP bardzo wnikliwie pilotował tę sprawę, jednak informacja nie przechodziła

w odpowiedni sposób do Wykonawcy i cała sprawa trwała niepotrzebnie tak długo Pan Krauze

wskazał, że nie było żadnych istotnych problemów w działaniu ZM GOAP i w związku z tym

skarga została również oddalona przez KSWiP.

Głosowanie w/s przyjęcia uchwały Zgromadzenia ZMGOAP wsprawie: uznania skargi złożonej

przez Pana B.K. (szczegółowe dane Skarżącego w treści skargi) za bezzasadną.

„za”- 13 „przeciw”-0 „wstrzymam się” —0

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta

jednogłośnie

Punkt 7.5
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Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały w sprawie: uznania skargi złożonej przez

Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Inflanckiej 20 w Poznaniu za bezzasadną oraz

przeprowadzenie głosowania.

Pan Krzysztof Krauze powiedział, że mieszkańcy przy ul. Inflanckiej byli bardzo zaangażowani

jeżeli chodzi o segregowanie odpadów, jednak nie mogli tego wykonywać ze względu na to,

że występował braki w komunikacji z Wykonawcą. Pan Krauze dodał, że ZM GOPA informował

na bieżąco Wykonawcę, czyli SUEZ Zachód o braku odbioru bioodpadów,jednak te informacje

nie były realizowanei nie było efektu w postaci odbierania bioodpadów. Pan Krzysztof Krauze

wskazał, że na tej posesji jest zbyt mało pojemników na bioodpady. Pan Krzysztof Krauze

nadmienił, że skarga została odrzucona przez KSWiP, ponieważ jest ona bezzasadna.

Głosowanie w/s przyjęcia uchwały Zgromadzenia ZMGOAP wsprawie: uznania skargi złożonej

przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Inflanckiej 20 w Poznaniu za bezzasadną.

„za”—13 „przeciw ”—0 „wstrzymamsię” —0

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta

jednogłośnie

Punkt 7.6

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały w sprawie: uznania skargi złożonej przez

Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Urbanowskiej 9 w Poznaniu za bezzasadną oraz

przeprowadzenie głosowania.

Pan Krzysztof Krauze powiedział, że jeżeli chodzi o monitoring sprawy dot. ul Urbanowskiej,

to był on prawidłowy ze strony ZM GOAP. Pan Krauze dodał, że sprawa nie leży po stronie

Związku Międzygminnego, tylko po stronie byłego i obecnego Wykonawcy. Pan Krauze

wskazał, że były Wykonawca nie przekazał pilota do bramy obecnemu Wykonawcy,

co uniemożliwia odbiór odpadów. Pan Krzysztof Krauze nadmienił, że w związku z tym skarga

została odrzucona przez KSW1P.

Głosowanie w/s przyjęcia uchwały Zgromadzenia ZMGOAP wsprawie: uznania skargi złożonej

przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Urbanowskiej 9 w Poznaniu za bezzasadną.
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” Za7 13 „przeciw sa 0 ” wstrzymam się— 0

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta

jednogłośnie

Punkt 7.7

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały w sprawie: uznania skargi złożonej przez

Pana M.D. (szczegółowe dane Skarżącego w treści skargi) za bezzasadną oraz

przeprowadzenie głosowania.

Pan Krzysztof Krauze powiedział, że skarga dot. nieruchomości przy ul. Deszczowej w Poznaniu.

Pan Krauze dodał, że zgodnie z przepisami to właściciel nieruchomości musi wystawić worki

przed posesję, jednak w tym przypadku właściciel worki umieszczał w drewnianych skrzyniach,

z których nie wystawiał odpadów. Pan Krauze wskazał, że po stronie ZM GOAP nie było żadnej

winy, dlatego na bazie informacji uzyskanych od pracowników Biura KSW+P odrzuciła tę skargę.

Głosowanie w/s przyjęcia uchwały Zgromadzenia ZMGOAP w sprawie: uznania skargi złożonej

przez Pana M.D. (szczegółowe dane Skarżącego w treści skargi) za bezzasadną.

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

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta

jednogłośnie

Punkt 7.8

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały w sprawie: przekazania do Komisji Skarg

Wniosków i Petycji Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji

Poznańskiej” dokumentacji dot. sprawy ze skargi złożonej przez Skarżącego L.d.B.

(szczegółowe dane Skarżącego w treści skargi) oraz przeprowadzenie głosowania.

Pan Tomasz Zwoliński poinformował, że Zgromadzenie Związku przekaże do KSWiP

dokumentację dot. przedmiotowej skargi.

Głosowanie w/s przyjęcia uchwały Zgromadzenia ZMGOAP w sprawie: przekazania do Komisji

Skarg Wniosków i Petycji Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji

Strona 17 z 18



Poznańskiej ” dokumentacji dot. sprawy ze skargi złożonej przez Skarżącego L.d.B. (szczegółowe

dane Skarżącego w treści skargi).

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

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta

jednogłośnie.

Punkt 8

Przedmiot: Wolne głosy i wnioski.

Pan Henryk Kania przypomniał Członkom Komisji Rewizyjnej o najbliższym terminie

posiedzenia KR, które ma odbyć się w dniu 15 grudnia o godz. 9.00.

Pan Krzysztof Krauze poprosił Biuro Związku o przenalizowanie przetargów. które odbyły się

w innych miastach i przekazanie informacji, jakie tam są ceny za odbiór. transport

i zagospodarowanie odpadów.

Pan Tomasz Zwoliński złożył wszystkim zgromadzonym życzenia świąteczne.

Punkt 11

Przedmiot: Zakończenie posiedzenia Zgromadzenia Związku.

Pan Tomasz Zwoliński zakończył LXIV Posiedzenie Zgromadzenia Związku.

1. Przewodniczący Zgromadzenia ZM GOAP

  
TomaszZwoliński

2. Przedstawiciel Biura Związku ZM GOAP

Protokół sporządziła:

Monika Cichowicz
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