
Strona 1 z 14 

 

Protokół z LXXII Posiedzenia 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”  

z dnia 15 listopada 2021 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 LXXII  posiedzenia Zgromadzenia Związku. 

W obecności quorum, LXXII 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: 

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

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

zastosowaniu trybu zdalnego – wideokonferencji. (Pan Waldemar Biskupski dołączył do 

spotkania o godz. 9:07); 

2. 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. 9:02).  
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3. Pan Paweł Glaser – Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Zastępca Wójta Gminy Czerwonak, 

przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu 

trybu zdalnego – wideokonferencji; 

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

przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu 

trybu zdalnego – wideokonferencji; 

5. Pan Piotr Husejko - Członek Zgromadzenia ZM GOAP, Skarbnik 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. (Pan Bogdan Kemnitz dołączył do spotkania o godz. 

9:03);  

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, Dyrektor WGK Urzędu 

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

przy zastosowaniu trybu zdalnego – wideokonferencji.  

10. Pani Monika Nowotna – Członek Zgromadzenia, Zastępca Dyrektora WGK Urzędu Miasta 

Poznania - przebywająca 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; 
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12. Pan Piotr Woszczyk – Członek Zgromadzenia, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Oborniki - 

przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu 

trybu zdalnego – wideokonferencji. 

13. 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: 

1. 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 – Zastępca Dyrektora Biura ZM GOAP; przebywający 

 w siedzibie Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego 

- wideokonferencji; 

3. Pan Robert Błasik – Główny Księgowy ZM GOAP przebywający w siedzibie Związku, udział w 

Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego - wideokonferencji; 

4. Pani Magdalena Kostowiecka – Kierownik DO ZM GOAP, przebywająca w siedzibie Biura ZM 

GOAP - udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego – 

wideokonferencji; 

5. Pan Robert Sowiński – Radca prawny ZM GOAP; przebywający poza siedzibą Związku - udział 

w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego – wideokonferencji; 

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

w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego – wideokonferencji; 

7. Pan Piotr Woźniak – DO ZM GOAP - przebywający w siedzibie Związku - udział  

w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego – wideokonferencji; 

8. Pani Martyna Skwarek – protokolantka – przebywająca w siedzibie Biura ZM GOAP – udział 

w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego – wideokonferencji. 
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Punkt 2 

Przedmiot: Przedstawienie porządku obrad. 

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

9.1 Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: przekazania do Komisji Skarg, Wniosków 

 i Petycji Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 

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

Skarżącego w treści skargi). 

9.2 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: przekazania do Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 

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

Skarżącego w treści skargi). 

9.3 Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: przekazania do Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 

dokumentacji dot. sprawy ze skargi złożonej przez Skarżącego A.K. (szczegółowe dane 

Skarżącego w treści skargi). 

9.4 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: przekazania do Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 

dokumentacji dot. sprawy ze skargi złożonej przez Skarżącego A.K. (szczegółowe dane 

Skarżącego w treści skargi). 

9.5 Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: przekazania do Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 

dokumentacji dot. sprawy ze skargi złożonej przez Skarżącą D.K-N (szczegółowe dane Skarżącej 

w treści skargi). 

9.6 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: przekazania do Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 

dokumentacji dot. sprawy ze skargi złożonej przez Skarżącą D.K-N (szczegółowe dane Skarżącej 

w treści skargi). 
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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 porządku obrad:  

  „za” – 10  „przeciw” – 0   „wstrzymam się” – 0  

W wyniku głosowania Członkowie Zgromadzenia Związku przyjęli zaproponowany porządek 

obrad.  

Pani Małgorzata Dudzic-Biskupska oraz Pan Bogdan Kemnitz dołączyli do spotkania.  

 

Punkt 3  

Przedmiot: Przyjęcie protokołu z LXXI Posiedzenia Zgromadzenia ZM GOAP. 

W związku z brakiem uwag przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.  

Głosowanie: w/s przyjęcia protokołu z LXXI/2021 posiedzenia Zgromadzenia ZM GOAP 

„za” – 11  „przeciw” – 0  „wstrzymam się” – 1 

(Pani Małgorzata Dudzic-Biskupska oddała głos wstrzymujący)  

W wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został protokół LXXI/2021 Posiedzenia 

Zgromadzenia ZM GOAP.  

Punkt 4 

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2021-2042.  

Pan Robert Błasik powiedział, że w Uchwale nr LXIV/311/2020 Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 14 grudnia 2020 roku 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2021-2042 ze zmianami, wprowadza 

się zmiany. Po przeprowadzeniu analizy wykonania planu dochodów i planu wydatków roku 

2021 Związku jak również stopnia realizacji limitu wydatków poszczególnych przedsięwzięć 
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zabezpieczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2021-2042, mając 

również na uwadze zapotrzebowanie do końca 2021 roku, wystąpiła konieczność dokonania 

zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2021. 

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok budżetowy 2021 są 

konsekwencją konieczności zaktualizowania kwot przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia 

pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych – Realizacja zadania statutowego” przez 

zwiększenie o kwotę 11 915 057,00 zł. 

Ponadto, zaktualizowaniu podlega również przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie odpadów 

ulegających biodegradacji” przez zwiększenie o kwotę 6 500 000,00 zł. 

Zmieniono wydatki dla przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie zmieszanych odpadów 

komunalnych w Instalacji” poprzez zmniejszenie o kwotę  4 500 000,00 zł, dla przedsięwzięcia 

„Utworzenie i prowadzenie stacjonarnych i mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych dla mieszkańców terenu objętego działalnością związku” poprzez 

zmniejszenie o kwotę 4 000 000,00 zł. 

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków zostaje ustalony planowany 

deficyt w wysokości 42 644 330,00 zł, który zostaje pokryty z nadwyżki budżetowej z lat 

ubiegłych. 

W limicie wydatków na rok 2022, koryguje się błędnie przyjętą Uchwałą Nr LXXI/339/2021  

z dnia 18 X 2021 r. kwotę. Błąd był skutkiem omyłki pisarskiej. 

Łączna kwota dochodów wynosi 263 371 109,00 zł. Na kwotę dochodów budżetu na rok 2021 

składają się: 

1) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 260 187 

287,00 zł, 

2) wpływy z tytułu kar administracyjnych w wysokości 60 330,00 zł, 

3) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu 

Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 45 490,00 zł, 

4) wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości 861 384,00 zł, 

5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 76 033,00 zł, 
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6) wpływy z opłaty prolongacyjnej 193,00 zł, 

7) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 

720 000,00 zł, 

8) wpływy z tytułu odsetek od lokat wolnych środków w wysokości 100 000,00 zł, 

9) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 320 230,00 zł, 

10) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 1 000 000,00 zł. 

11) wpływy z różnych dochodów 162,00 zł. 

Do spotkania dołączył Pan Waldemar Biskupski.  

Pan Główny Księgowy dodał, że wydatki zostały zaplanowane w sposób realny z zachowaniem 

zasady ostrożności. Łączna kwota wydatków w 2021 roku wynosi 306 015 439,00 zł. 

Przyjęto podział wydatków na wydatki bieżące, majątkowe, na obsługę długu publicznego oraz 

rezerwę - realizowane w roku 2021. 

W roku budżetowym 2021 zaplanowany deficyt wynosi 42 644 330,00 zł i zostaje pokryty  

z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. 

Pan Krzysztof Krauze zapytał, czy odbiór i transport odpadów związany jest ze zwiększoną ilością 

odpadów, natomiast jeśli chodzi o odpady biodegradowalne - 16,5 mln czy tam również jest 

zwiększona ilość odpadów czy cena wzrosła.?  

Pan Dyrektor Andrzej Springer powiedział, że w wypadku odbioru i transportu chodzi o to, 

abyśmy mieli szansę zapłacić faktury za listopad w grudniu tego roku po to, aby nie przenosić na 

przyszły rok dwóch płatności tylko jedną miesięczną płatność. Natomiast jeśli chodzi  

o zagospodarowanie BIO to złożyły się dwie rzeczy min. zwiększona ilość, a po drugie 

wyczerpanie limitów i rozstrzygnięcie przetargów na zagospodarowanie tych odpadów poza 

instalacją Poznańską w cenie przekraczającej tysiąc zł/t, wcześniej było to ok. 430 zł – 

podstawowa cena, wcześniej część odpadów wywożono poza naszą instalację za kwotę ponad 

700 zł, teraz jest ponad 1000 zł. Pan Andrzej Springer dodał, iż z naszych kalkulacji wynika, że 

powinno to dotknąć ok 1000/1200 ton, ponieważ część teraz trafia do biokompostowni, a część 

zagospodarowywana jest w instalacji zewnętrznej – chodzi o utrzymanie ciągłości pracy 

biokompostowni, a po drugie wykorzystanie limitu biokompostowni.  

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do procedowania kolejnego punktu 



Strona 8 z 14 

 

Punkt 5 

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2021-2042. 

W związku z brakiem uwag przystąpiono do przeprowadzenia głosowania. 

Głosowanie w/s przyjęcia uchwały Zgromadzenia ZM GOAP zmieniająca uchwałę 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.  

 

 

Punkt 6 

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej” na 2021 rok.  

Pan Robert Błasik powiedział, że w uchwale nr LXIV/312/2020 Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 14 grudnia 2020 roku 

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej” na 2021 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany: 

1) §1 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w wysokości: 263 371 109,00 zł, z tego: 

− dochody bieżące: 263 295 076,00 zł 

− dochody majątkowe: 76 033,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.” 
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2) §2 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w wysokości 306 015 439,00 zł z tego całość 

stanowią wydatki bieżące zgodnie z załącznikiem nr 2.” 

3) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 42 644 330,00 zł, pochodzącą  

z nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2021 r.  

Różnica między planowanymi dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 

42 644 330,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z nadwyżki budżetowej z lat 

ubiegłych. Zgodnie z załącznikiem nr 3.” 

4)W załączniku nr 1, w planie dochodów w dziale 900, w rozdziale 90002 „Gospodarka 

odpadami” dodaje się: 

a)  § 063 0 – „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych 

na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w 

kwocie 45 490,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100) 

b) § 087 0 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 76 033,00 zł 

(siedemdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści trzy złote 00/100) 

c) § 088 0 – „Wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 193,00 zł (sto dziewięćdziesiąt 

trzy złote 00/100) 

d) § 094 0 – „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 320 230,00 zł 

(trzysta dwadzieścia tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100) 

e)  § 097 0 – „Wpływy z różnych dochodów” w kwocie 162,00 zł (sto sześćdziesiąt dwa 

złote 00/100) 

W załączniku nr 2, w planie wydatków w ramach działu 900, rozdziału 90002: 

a) zmniejsza się: 

- § 401 0 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 40 000,00 zł (czterdzieści 

tysięcy złotych 00/100) 

- § 439 0 - „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” o kwotę 

500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100) 

b) zwiększa się: 
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- § 417 0 – „Wynagrodzenia bezosobowe” – o kwotę 40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy 

złotych 00/100) 

- § 430 0 - „Zakup usług pozostałych” – o kwotę 7 915 057,00 zł (siedem milionów 

dziewięćset piętnaście tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych 00/100) 

Punkt 7 

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej” na 2021 rok.  

Głosowanie w/s przyjęcia uchwały Zgromadzenia ZM GOAP zmieniająca uchwałę 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.   

Punkt 8 

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: zmiany Statutu Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. 

Pan mecenas Robert Sowiński powiedział, że proponowana uchwała jest efektem kompromisu  

i spotkania z dnia17 czerwca br. Zmiana dotyczy paragrafu 29 ust.1. Podczas spotkania zespół 

prawny jednej z gmin zgłosił wątpliwość polegającą na tym, że w podjętej już uchwale 

Zgromadzenia dot. zmiany paragrafu 34, który kompleksowo regulował proces likwidacji, 

zapisano w ust. 5, że uczestnictwo gmin nie ustaje z chwilą wystąpienia wszystkich gmin lub w 

sytuacji kiedy zostanie tylko jedna gmina pozostali uczestnicy wystąpią. Zespół radców 

prawnych jednej z gmin zgłosił taką wątpliwość, że paragraf 29 przewidywał ogólne 

postanowienia w ust. 1, że uczestnictwo ustaje z chwilą wystąpienia uczestnika ze związku, 

dodano po przecinku zwrot „z zastrzeżeniem paragrafu 34 ust. 5”. Rozstrzygnięcie organu 
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nadzoru wpłynęło do Biura Związku w dniu 12 października br. Wojewoda Wielkopolski uzgodnił 

ww. projekt zmiany Statutu. 

Punkt 9 

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: zmiany Statutu Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. 

Głosowanie w/s przyjęcia obwieszczenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. 

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

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie. 

Punkt 9.1  

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: przekazania do Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

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

dane Skarżącego w treści skargi). 

Pan mecenas Robert Sowiński powiedział, że dwie ze złożonych skarg są de facto skargami na 

przewlekłość i bezczynność, które zgodnie z art. 18b Ustawy o samorządzie gminnym, w związku 

z art. 69 powinny być kierowane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Natomiast jedno pismo 

nazwane skargą na pracownika, z tego względu, że zostało skierowane do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego i otrzymaliśmy je za pośrednictwem SKO w Poznaniu jako organu 

niewłaściwego, z uwagi na to, że zawiera ono w uzasadnieniu taką treść, że mieszkaniec skarży 

się, że nie otrzymał od GOAP-u odpowiedzi, może mieć wątpliwość, że jest to też skarga na 

działalność organu. Dodatkowo dotyczy postępowania egzekucyjnego, gdzie pracownik działa 

 z upoważnienia organu z tego względu wszystkie trzy skargi należy przekazać pod obrady KSWiP 
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aby wyjaśnić składane przez mieszkańców zastrzeżenia do funkcjonowania Związku 

Międzygminnego GOAP.  

Punkt 9.2  

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: przekazania do Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

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

dane Skarżącego w treści skargi). 

Głosowanie w/s przyjęcia obwieszczenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: przekazania do Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 

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

Skarżącego w treści skargi). 

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

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie. 

Punkt 9.3  

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: przekazania do Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej” dokumentacji dot. sprawy ze skargi złożonej przez Skarżącego A.K. (szczegółowe 

dane Skarżącego w treści skargi). 

Temat został omówiony w punkcie 9.1. 

Punkt 9.4  

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: przekazania do Komisji Skarg, 



Strona 13 z 14 

 

Wniosków i Petycji Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej” dokumentacji dot. sprawy ze skargi złożonej przez Skarżącego A.K. (szczegółowe 

dane Skarżącego w treści skargi). 

Głosowanie w/s przyjęcia obwieszczenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: przekazania do Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 

dokumentacji dot. sprawy ze skargi złożonej przez Skarżącego A.K. (szczegółowe dane 

Skarżącego w treści skargi). 

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

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Punkt 9.5  

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: przekazania do Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej” dokumentacji dot. sprawy ze skargi złożonej przez Skarżącą D.K-N (szczegółowe 

dane Skarżącej w treści skargi). 

Temat został omówiony w punkcie 9.1. 

 

 

Punkt 9.6  

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: przekazania do Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej” dokumentacji dot. sprawy ze skargi złożonej przez Skarżącą D.K-N (szczegółowe 

dane Skarżącej w treści skargi). 
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Głosowanie w/s przyjęcia obwieszczenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: przekazania do Komisji Skarg, Wniosków 

 i Petycji Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 

dokumentacji dot. sprawy ze skargi złożonej przez Skarżącą D.K-N (szczegółowe dane Skarżącej 

w treści skargi). 

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

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie. 

Punkt 10 

Przedmiot: Wolne głosy i wnioski. 

Pan Bartosz Guss powiedział, że w ubiegłym tygodniu Rada Miasta Poznania przekazała na ręce 

Prezydenta upoważnienie do zawarcia porozumień z gminami. Jest to porozumienie dotyczące 

odbioru odpadów i ich zagospodarowania. Uchwała dotyczy wszystkich gmin – członków ZM 

GOAP oraz Suchego Lasu, za Buk będzie gmina Luboń.  

Punkt 11 

Przedmiot: Zakończenie posiedzenia Zgromadzenia Związku. 

Pan Tomasz Zwoliński zakończył LXXII Posiedzenie Zgromadzenia Związku.  

 

1. Przewodniczący Zgromadzenia ZM GOAP 

Pan Tomasz Zwoliński  

 

 

2. Przedstawiciel Biura Związku ZM GOAP 

 

Protokół sporządziła: 

Martyna Skwarek  


