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Protokół z LXXIII Posiedzenia 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”  

z dnia 13 grudnia 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 LXXIII  posiedzenia Zgromadzenia Związku. 

W obecności quorum, LXXIII 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 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.  
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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 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, 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 Radosław Szpot - Członek Zgromadzenia, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 

Murowana Goślina - przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu 

Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego - wideokonferencji; 

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

przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu 

trybu zdalnego – wideokonferencji. 

14. 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 w siedzibie 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 Anna Weryszko – DOKIK ZM GOAP -  przebywająca w siedzibie Związku – udział  

w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego – wideokonferencji. 

9. 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: 

3.1 Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: przyjęcia poprawek zgłoszonych przez Zarząd w 

dniu 13.12.2021 r. do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2022-2026 

3.2 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: przyjęcia poprawek zgłoszonych 

przez Zarząd w dniu 13.12.2021 r. do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 

2022-2026 

3.3 Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: przyjęcia poprawek zgłoszonych przez Zarząd w 

dniu 13.12.2021 r. do projektu budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej” na 2022 rok. 

3.4 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: przyjęcia poprawek zgłoszonych 

przez Zarząd w dniu 13.12.2021 r. do projektu budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2022 rok. 

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.  
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Głosowanie: w/s przyjęcia porządku obrad:  

  „za” – 14  „przeciw” – 0   „wstrzymam się” – 0  

W wyniku głosowania Członkowie Zgromadzenia Związku przyjęli zaproponowany porządek 

obrad.  

 

Punkt 3  

Przedmiot: Przyjęcie protokołu z LXXII Posiedzenia Zgromadzenia ZM GOAP. 

W związku z brakiem uwag przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.  

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

„za” – 14  „przeciw” – 0  „wstrzymam się” – 0 

W wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został protokół LXXII/2021 Posiedzenia 

Zgromadzenia ZM GOAP.  

 

 

Punkt 3.1  

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: przyjęcia poprawek zgłoszonych 

przez Zarząd w dniu 13.12.2021 r. do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 

lata 2022-2026 

Pan Robert Błasik powiedział, że wprowadzone autopoprawki do projektu uchwały 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 

 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2026  związane są 

 z koniecznością dokonania zmian po stronie planu wydatków. Planuje się umniejszenie limitu 

wydatków na rok 2022 na przedsięwzięciu „Odbiór i transport odpadów komunalnych” o kwotę 

50 000,00 zł, kwota po zmianie wyniesie 21 450 000,00 zł oraz zwiększenie limitów wydatków o 

kwotę 10 000,00 zł na przedsięwzięciu „Usługi telekomunikacyjne mobilnej telefonii 

komórkowej, telefonii stacjonarnej i Internetu” do kwoty 30 200,00 zł. 
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Pan Dyrektor Andrzej Springer powiedział, że 40 000,00 zł to koszt infolinii, którą na podstawie 

Państwa wniosków oraz decyzją Zarządu będziemy mieli uruchomioną również przez pierwsze 

trzy miesiące przyszłego roku po to, aby mieszkańcy mieli szansę otrzymać informację  

o zaistniałych zmianach. Zarząd uznał, że przez najbliższe trzy miesiące należy kontynuować 

współpracę z infolinią. Natomiast 10 000,00 zł to wynik nieco droższych usług 

telekomunikacyjnych, które wstępnie były szacowane przy projektowaniu budżetu. Łącznie 

kwota wynosi 50 000, 00 zł z czego część jest w WPF a części w WPF nie ma.  

Punkt 3.2  

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: przyjęcia poprawek zgłoszonych 

przez Zarząd w dniu 13.12.2021 r. do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 

lata 2022-2026 

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

zgłoszonych przez Zarząd w dniu 13.12.2021 r. do projektu uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej” na lata 2022-2026 

„za” – 13  „przeciw” – 0   „wstrzymam się” – 1 

(Pan Piotr Woszczyk oddał głos wstrzymujący) 

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: przyjęcia poprawek zgłoszonych 

przez Zarząd w dniu 13.12.2021 r. do projektu budżetu Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2022 rok. 
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Temat został omówiony w punkcie 3.1. 

Punkt 3.4  

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: przyjęcia poprawek zgłoszonych 

przez Zarząd w dniu 13.12.2021 r. do projektu budżetu Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2022 rok. 

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

zgłoszonych przez Zarząd w dniu 13.12.2021 r. do projektu budżetu Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2022 rok. 

„za” – 13  „przeciw” – 0   „wstrzymam się” – 1 

(Pan Piotr Woszczyk oddał głos wstrzymujący) 

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie.  

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 2022-2026.  

Słowem wstępu, Pan Dyrektor Andrzej Springer powiedział, że projekt WPF 2022 – 2026 oraz 

projekt budżetu na rok 2022 diametralnie różni się o tego, co było w latach poprzednich  

z przyczyn oczywistych. Od 1 stycznia przechodzimy w stan likwidacji, doświadczeń w tym 

zakresie ani Państwo, ani my nie mamy, natomiast przedstawiony budżet, a co za tym idzie WPF, 

odnosi się do tych rzeczy, które musimy wykonać. Kwoty, które obciążają przyszłoroczny budżet 

i co za tym idzie WPF przede wszystkim w znacznej części dotyczą grudnia i części listopada 

bieżącego roku, usług świadczonych w tym okresie, które musimy pokryć w styczniu, lutym 

przyszłego roku i to determinuje tak wysoką kwotę. Materiały zostały Państwu szczegółowo 
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przedstawione, podział środków został też zaproponowany w ten sposób, że głównymi źródłami 

dochodów w przyszłym roku są składki i dopłaty. Składki mają sformalizowany charakter  opisany 

w Statucie. Natomiast terminy płatności, zobowiązania które powstaną, będą musiały być 

regulowane przede wszystkim w pierwszym kwartale przyszłego roku, w związku z tym nie 

można było składkami uregulować całej tej kwoty, która jest wymagana do wniesienia przez 

uczestników Związku, stąd decyzja Zarządu o zaproponowaniu mechanizmu dopłat, który z kolei 

może być elastycznie kształtowany jeśli chodzi o terminy. W przyszłym roku biuro Związku 

będzie pracowało w bardzo okrojonym składzie. Pod koniec będzie to ok. 30 osób, w tej chwili 

wynajmujemy już wyłącznie jedną część IV piętra. Najważniejsze pozostałe wydatki to koszty 

osobowe, koszty najmu i systemu, z którego korzystamy, który w pełnym zakresie musi być dalej 

wykorzystywany dlatego, że postępowania muszą dotyczyć wszystkich kont, wszystkich 

mieszkańców, rozliczyć musimy wszystkich naszych kontrahentów, stąd system musi być w 

przyszłym roku wykorzystywany w pełnym zakresie. To są najważniejsze informacje, szczegóły 

przedstawi pan Główny Księgowy. Natomiast proszę uwzględnić fakt, że w skali kraju 

dokonujemy po raz pierwszy szacowania budżetu i WPF dla organu Związku Międzygminnego, 

który będzie postawiony w stan likwidacji. Jeszcze w takiej skali w kraju się to nie odbywało.  

Pan Bartosz Guss powiedział, że musimy pewne wartości zabezpieczyć w budżecie, natomiast 

oczywiście troską Zarządu i Państwa, bo nadal jako organy w likwidacji będziemy funkcjonować, 

nie będzie przedłużanie bytu Związku, tylko poszukiwanie rozwiązań w zakresie ugód i innych 

rozwiązań, które spowodują, że nie będziemy dopłacać do budżetu oraz spróbujemy  

w perspektywie może bliżej 3-letniej niż 5, 10- letniej sprawy zakończyć, aby nie mnożyć bytu w 

tym zakresie, ponieważ na pewno z tego tytułu  będzie dużo pytań, wątpliwości.  

Pan Robert Błasik powiedział, że okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku 

Międzygminnego GOAP ze względu na likwidację od 1 stycznia 2022 roku skrócił się do 2026 

roku. Projekt uchwały Zgromadzenia przyjęty został uchwałą nr XXXVI/50/2021 Zarządu Związku 

dnia 10 listopada 2021 roku, zmieniony uchwałą XXXIX/59/2021 z 13 grudnia br. Skład 

Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą nr SO-5/0957/42/2021z dnia 

29 listopada 2021 r. wyraził opinię pozytywną do projektu uchwały ws. Wieloletniej Prognozy 
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Finansowej Związku Międzygminnego GOAP na lata 2022-2026. W projekcie do uchwały są 

zawarte upoważnienia dla Zarządu Związku do zaciągania zobowiązań: 

• w związku z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 

przedsięwzięć; 

• z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności 

wykraczają poza rok budżetowy, niestanowiących przedsięwzięć, o których mowa  

w art. 226 ust. 4 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych, zawieranych na czas określony. 

  

Pan Robert Błasik omówił przedsięwzięcia zawarte w zał. 2 tj. – wykaz przedsięwzięć do WPF: 

• „Odbiór i transport odpadów komunalnych” 

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2013-2022. Łączne nakłady finansowe wyniosą 

703 371 991,00 zł, limit wydatków w 2022 r. na kwotę 21 450 000,00 zł.  

• „Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych – drukujących, skanujących dla biura Związku – 

zabezpieczenie realizacji bieżących zadań Związku” 

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2016-2024. Łączne nakłady finansowe wyniosą 

975 445,00 zł, limit wydatków w 2022 r. na kwotę 122 000,00 zł.  

• „Usługi telekomunikacyjne mobilnej telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej  

i Internetu” 

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2016-2023. Łączne nakłady finansowe wyniosą 

179 006,00 zł, limit wydatków w 2022 r. na kwotę 30 200,00 zł.  

• „Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji”  

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2016-2022. Łączne nakłady finansowe wyniosą 

292 097 107,00 zł, limit wydatków w 2022 r. na kwotę 4 500 000,00 zł.  

• „Utworzenie i prowadzenie stacjonarnych i mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych dla mieszkańców terenu objętego działalnością Związku” 

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2016-2022. Łączne nakłady finansowe wyniosą 

59 644 578,00 zł, limit wydatków w 2022 r. na kwotę 2 000 000,00 zł.  

• „Outsourcing serwera” 
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Okres realizacji do 2023 roku, limit zobowiązań w kwocie 23 040,00 zł. 

• „Outsourcing aplikacji” 

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017-2023. Łączne nakłady finansowe wyniosą 

119 038,00 zł, limit wydatków w 2022 r. na kwotę 1 700,00 zł.  

• „Usługa zarządzania infrastrukturą serwerową” 

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017-2023. Łączne nakłady finansowe wyniosą 

356 001,00 zł, limit wydatków w 2022 r. na kwotę 50 000,00 zł.  

• „Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji” 

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017-2022. Łączne nakłady finansowe wyniosą 

75 014 685,00 zł, limit wydatków w 2022 r. na kwotę 3 000 000,00 zł. Ponadto, określa się 

limit zobowiązań w kwocie 0,00 zł. 

• „Najem pojazdów służbowych dla Działu Obsługi Klienta i Kontroli” 

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017-2022. Łączne nakłady finansowe wyniosą 

430 180,00 zł, limit wydatków w 2022 r. na kwotę 86 000,00 zł.  

 

Pan Robert Błasik powiedział, że uchwała nr XXXVI/50/2021 ws. budżetu na rok 2022 została 

podjęta 10 listopada 2021 r. Skład Orzekający RIO uchwałą nr SO-5/0952/42/2021 

z dnia 29 listopada br. wyraził opinię pozytywną o projekcie uchwały budżetowej Związku 

Międzygminnego GOAP na 2022 rok.  

Projekt uchwały zawiera upoważnienie dla Zarządu Związku 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, 

• zaciągnięcia w 2022 roku krótkoterminowego kredytu odnawialnego, w rachunku 

bieżącym Związku w kwocie 20 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie 

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. 

Ponadto Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 

samodzielnie może zaciągać zobowiązania w roku budżetowym 2022 do sumy                              
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15000000,00 zł. Pan Robert Błasik przedstawił dochody oraz wydatki na 2022 rok.  

Łączna kwota dochodów wynosi 40 381 591,00 zł. Na kwotę dochodów budżetu na rok 2022 

składają się: 

1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 

na podstawie odrębnych ustaw 3 647 577,00 zł wykazywane w dziale 900, rozdziale 

90002, § 0490; 

2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości  947 042,00 zł wykazywane  

w dziale 900, rozdziale 90002, § 0640; 

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

326 666,00 zł wykazywane w dziale 900, rozdziale 90002, § 0910; 

4) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 

oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków 

metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 35 460 306,00 zł 

wykazane w dziale 900, rozdziale 90002, § 2900. 

 

Wydatki budżetowe Związku Międzygminnego „GOAP” w 2022 roku zaplanowano w kwocie 

40 381 591,00 zł.  

Planowane kwoty wydatków w układzie zadaniowym na rok 2022 kształtują się następująco:  

Gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Planowany budżet wydatków na 2022 rok zadania 1. wynosi 30 950 000,00 zł, w tym: 

• usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych – 21 450 000,00 zł 

• usługa zagospodarowania odpadów zmieszanych w Instalacji – 4 500 000,00 zł 

• usługa zagospodarowania odpadów w Stacjonarnych i Mobilnych Punktach Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gmin członkowskich  

– 2 000 000,00 zł   

• usługa zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji – 3 000 000,00 zł 

Obsługa właścicieli nieruchomości, w tym: wymiar, pobór, wyegzekwowanie opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Planowany budżet wydatków na 2022 rok zadania 2. wynosi 338 500,00 zł, w tym: 
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• koszty obsługi bankowej – 180 000,00 zł 

• najem samochodów – 86 000,00 zł 

• szkolenia pracowników – 2 000,00 zł 

• koszty zakupu paliwa – 2 000,00 zł 

• usługi - opłaty eksploatacyjne samochodu – 1 500,00 zł 

• koszty postępowania sądowego – 25 000,00 zł 

• czasopisma, prasa specjalistyczna, książki – 1 500,00 zł 

• dostęp do portali internetowych – 36 000,00 zł 

• rożne opłaty i składki – 1 000,00 zł 

• koszty postępowania sądowego – 3 000,00 zł 

• najem gruntu – 500,00 zł 

Reprezentacja, zarządzanie, administrowanie. 

Planowany budżet wydatków na 2022 rok zadania 4. wynosi 8 643 091,00 zł, w tym: 

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 177 489,00 zł 

• odprawy – likwidacja stanowiska pracy – 140 000,00 zł 

• PFRON - 18 000,00 zł 

• badania lekarskie – 3 200,00 zł 

• delegacje krajowe – 1 500,00 zł 

• ryczałty samochodowe – 27 000,00 zł 

• odpis na ZFŚS – 72 062,00 zł 

• szkolenia pracownicze – 15 000,00 zł 

• sprawy sporne – 911 000,00 zł 

• usługi prawne - 170 000,00 zł 

• opłaty na rzecz jst – 1 000,00 zł 

• koszty postępowania sądowego – 200 000,00 zł 

• zakup licencji i aplikacji - 40 000,00 zł 

• zakup terminali z monitorami wraz z akcesoriami komputerowymi – 5 000,00 zł 

• zakup oprogramowania antywirusowego i oprogramowania dla użytkowników – 

4 000,00 zł 
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• zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń poligraficznych - 3 000,00 zł 

• usługa zarządzania infrastrukturą serwerową - 50 000,00 zł 

• outsourcing serwera – 23 040,00 zł 

• dzierżawa urządzeń poligraficznych - 122 000,00 zł 

• dostęp do aplikacji ERP/CRM do zarządzania gospodarką odpadową – 1 110 000,00 zł 

• outsourcing aplikacji -  1 700,00 zł 

• serwis awaryjny – 2 500,00 zł 

• przedłużenie gwarancji na serwery i macierz – 7 000,00 zł 

• artykuły ppoż i odzież ochronna – 1 500,00 zł 

• zakup czasopism, książek – 3 000,00 zł 

• artykuły biurowe, wyposażenie - 13 000,00 zł 

• zakup środków czystości – 1 000,00 zł 

• artykuły pozostałe – 1 500,00 zł 

• woda, energia elektryczna i cieplna - 68 400,00 zł 

• usługi remontowe, napraw – 2 000,00 zł 

• usługi parkingowe – 500,00 zł 

• usługi pocztowe – 550 000,00 zł 

• dostęp do portali internetowych – 53 000,00 zł 

• pozostałe wydatki – 234 000,00 zł 

• usługi poligraficzne - 15 000,00 zł 

• usługi BHP – 8 000,00 zł 

• koszty eksploatacyjne - 120 000,00 zł 

• usługi telekomunikacyjne – 30 200,00 zł 

• zakup usług obejmujących tłumaczenie – 500,00 zł 

• opinie, analizy, ekspertyzy – 20 000,00 zł  

• dzierżawa pomieszczeń biurowych i magazynowych – 360 000,00 zł 

• różne opłaty i składki – 12 000,00 zł 

• refundacja zakupu okularów, ekwiwalenty pracownicze – 5 000,00 zł 

• infolinia miejska – 40 000,00 zł 
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Pan Przewodniczący Tomasz Zwoliński zwrócił się do Członków Zgromadzenia, czy mają pytania 

do przedstawionego materiału.  

Pan Bartosz Guss powiedział, że przechodzimy z budżetu 300 mln na około 40 mln z czego 31 

mln to jest płatność za grudzień. Z uwagi na zaległości różnych kontrahentów, a także poziom 

naliczonych kar dla Wykonawców ta kwota będzie z roku na rok malała, niewykluczone jest, że 

w ramach bilansu i podsumowania roku przyszłego będziemy mieć zwrot naszych składek, 

natomiast musimy je dziś zaplanować, bo nie wiemy, które zobowiązania uda nam się ściągnąć 

 w tym zakresie.  

Pan Paweł Adam zwrócił się z prośbą o bardziej szczegółowe przedstawienie mechanizmu 

przedstawionych dopłat, ponieważ stanowi to największą pozycję przyszłorocznego budżetu, 

oraz dopowiedzieć, jakie będą terminy z uwagi na to, iż padła zapowiedź, że mogą być bardziej 

elastyczne niż same składki. Dodatkowo pan Paweł Adam zwrócił uwagę, czy w uzasadnieniu do 

budżetu nie powinno być bardziej szczegółowo wykazane, ile każda z gmin będzie wnosiła dopłat 

oraz jaka będzie składka.  

Pan Piotr Woszczyk zacytował, że „mechanizm dopłat będzie elastyczny”, rozumiem, że 

elastyczny w związku z sytuacją finansową związku. Podstawy prawne są, ustawa o samorządzie 

oraz Statut, natomiast trochę niepokoi kwestia dopłat, bo mamy ogromne obawy co do 

uzyskania rzetelnej oceny faktycznych przyszłych kosztów funkcjonowania Związku w okresie 

jego likwidacji w tym wysokości dopłat i składek, co może mieć realny wpływ na wysokości i 

terminy dopłat. Pan Piotr Woszczyk dopowiedział, że uniknięcie tych płatności wydaje się mało 

realne, natomiast mechanizm jest mocno kontrowersyjny.  Ze strony radnych może paść 

pytanie, na jakiej zasadzie szacujemy te rzeczy. Są pewne wyliczenia, udział procentowy, 

natomiast w ciągu przyszłego roku może się wiele rzeczy zmieniać.  

Pan Tomasz Zwoliński poprosił pana Dyrektora Andrzeja Springera o udzielenie wyjaśnień. 

Tytułem wprowadzenia Pan Bartosz Guss powiedział, że jeśli chodzi o elastyczność to mówimy 

o optymistycznych scenariuszach. W ramach odpowiedzialnego planowania budżetu musimy 

założyć najgorsze scenariusze, natomiast na te okoliczności, które zostały przedstawione 

wcześniej, czyli duże zaległości po stronie kontrahentów, a także naliczone kary to ta 
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elastyczność polega na tym, że opłaty mogą być dużo niższe, natomiast w budżecie musimy te 

poziomy maksymalne założyć. Odnosząc się do wypowiedzi Pana Piotra Woszczyka, symulacja 

została bardzo szczegółowo opracowana przez biuro Związku, potwierdzona przez Zarząd, 

minimalizujemy koszty, obniżamy skład do 30 osób a docelowo jeszcze mniej. To jest nasza 

troska jako Zarządu, ale też Państwa jako Zgromadzenia. Organy nadal funkcjonują po 1 stycznia 

więc będziecie mieli państwo wgląd we wszystkie informacje, możemy je dowolnie 

uszczegóławiać. 

Ad vocem Pan Piotr Woszczyk dodał, że rozumie, iż na bieżąco będzie przeprowadzana analiza 

oraz będzie możliwy dostęp do informacji.  

Pan Bartosz Guss odpowiedział, że nie jest w niczyim interesie mnożyć kosztów, a już szczególnie 

nie zależy na tym miastu Poznań, który pokrywa ponad 70%. Macie Państwo takie same 

uprawnienia po 1 stycznia jak w dniu dzisiejszym, dostęp do wszystkich dokumentów. Możemy 

przyjąć dowolną formę raportowania w tym zakresie, intencją organów Związku jest jak 

najszybsze zakończenie jego bytu, ale to oznacza zakończenie wszystkich postępowań  

z uwagi na uwarunkowania podatkowe. Wspólnie podejmujmy te działania.  

Pan Piotr Woszczyk zapytał, czy gdyby egzekucja wróciła do Urzędu Skarbowego, czy nie byłoby 

to łatwiejsze, uproszczenie systemu ? 

Pan Tomasz Zwoliński powiedział, że egzekucja jest ostatnim elementem windykacji, także całe 

wcześniejsze postępowanie musiałoby odbywać się w Związku.  

Pan Paweł Adam powiedział, że pan Prezydent użył sformułowania, że „analiza i symulacja 

zostały zatwierdzone przez Zarząd”. Czy tą szczegółową symulację możemy uzyskać ?  

Pan Bartosz Guss powiedział, że jak najbardziej mogą Państwo uzyskać wszelkie dokumenty, bo 

taka jest nasza wspólna wola, a także w ramach dostępu do informacji publicznej. Szczegółowo 

zostały przedstawione poszczególne grupy kosztów. Troską Zarządu było, aby obcinać te 

wszystkie wydatki, które nie będą fizycznie potrzebne. To nie tylko dotyczy redukcji kadrowej, 

ale też tych działów, które już nie będą funkcjonowały po 1 stycznia. Naszą troską będzie jak 

najszybsze zakończenie postępowań, które są przedmiotem prac Związku, co będzie oznaczało 
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wiele trudnych kompromisów, ugód. Pan Bartosz Guss poprosił pana Dyrektora o przesłanie 

wszystkim Członkom Zgromadzenia symulacji tych analiz.  

Pan Andrzej Springer powiedział, że sama wątpliwość dotycząca tego, czy członkowie 

Zgromadzenia mogli się zapoznać z wydatkami budzi zdziwienie w tym sensie, że zawsze 

mogliście Państwo, to są pieniądze publiczne i nie ma możliwości abyśmy w jakikolwiek sposób 

nietransparentnie je wydawali. 

Odnosząc się w pierwszej kolejności do pytania dotyczącego egzekucji, to przy nowych stawkach 

opłaty egzekucyjnej za każdą przeprowadzoną egzekucję jest to dla Związku dochodowe. Po 

drugie nigdy urzędy skarbowe nie będą tak priorytetowo traktowały naszych tytułów jak traktują 

własne. Często są to niewielkie kwoty dla Urzędów Skarbowych, natomiast kwoty, które ostatnio 

dział egzekucji miesięcznie ściąga to ponad 400 tyś zł, dlatego przynajmniej przez najbliższy rok, 

tak mamy podpisane porozumienia z urzędami skarbowymi, należy tę egzekucję prowadzić  

w ramach związku międzygminnego bo to po pierwsze jest dochodowe, a po drugie wyższa jest 

skuteczność. Jeśli chodzi o wątpliwości dotyczące analizy finansowej czy kalkulacji, z czego 

wynikają wysokości dopłat, to macie Państwo odpowiedź na to w projekcie budżetu oraz WPF.  

Największe kwoty, które budzą emocje dotyczą jednak grudnia i części listopada bieżącego roku. 

Około 31 mln jest przewidzianych na pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami 

przed rozpoczęciem likwidacji.  Przyszły rok jest jeszcze skrajnie wysoki pod względem kosztów 

między innymi dlatego, że będą likwidowane stanowiska. Styczeń rozpoczniemy z ponad 40 

pracownikami, ale sukcesywnie będą likwidowane stanowiska co oznacza odprawę zgodnie 

 z przepisami. Rok do roku będą to kwoty znacząco niższe, będzie spadało zatrudnienie do 

kilkunastu osób w ostatnim roku jeśli do tego dojdzie. Pan Andrzej Springer powiedział, że WPF 

jest przewidziany do 2026 roku. Zakłada się, że zakończenie tego procesu nastąpi w 2026 roku, 

natomiast jak długo będzie to trwało i ile będzie procesów do przeprowadzenia, czy wówczas 

będą pracowały 2,3 czy 5 osób na część etatu na to pytanie dziś nikt nie potrafi odpowiedzieć. 

Natomiast pytacie Państwo skąd ta kalkulacja. Trzeba założyć czarny scenariusz tzn. m.in. 

wahania w wielkości faktur za odbiór odpadów to 11,5 – 17,8 mln zł miesięcznie. W związku 

 z tym zakładamy, że grudzień to będzie ta najwyższa kwota. Podobnie  jest z ITPOK, są miesiące 

w których płacimy niespełna 3 mln a są takie, w których płacimy blisko 5 mln. W związku z tym 
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nie znając realnych grudniowych kwot musimy przewidzieć, że to będą te czarne scenariusze, 

tak samo dotyczy to PSZOK-ów i MPSZOK-ów. Co się wydarzy jeśli te pieniądze nie zostaną 

wykorzystane?. Te pieniądze zostają w Związku Międzygminnym, nie mogą być przekazane na 

inne cele np. wynagrodzenia, ponieważ to jest ciągle to samo zadanie, czyli odbiór 

 i zagospodarowanie. Jeśli zostaną, to wówczas wspólnie się zastanowimy w przyszłym roku co 

z tym zrobić, czy zostawić w Związku Międzygminnym po to, aby w kolejnych latach składkami 

czy dopłatami nie pokrywać kosztów, jeżeli będą występowały koszty wyższe niż wpływy, czy 

konstruujemy jakąś formułę, która pozwoli zwrócić część tych pieniędzy do gmin z tych dopłat, 

bo dziś nie ma odpowiedzi na pytanie, w jakiej formule można by to przekazać z powrotem do 

gmin. Natomiast są to pieniądze, które w dalszym ciągu są pieniędzmi gmin tworzących związek 

międzygminny, bo zgodnie ze Statutem, te które zostaną po likwidacji są dzielone tak samo jak 

wpłaty, czyli proporcjonalnie do liczby mieszkańców według deklaracji na dzień 30 czerwca br.  

Co oznacza elastyczność dopłat? Pan Dyrektor Andrzej Springer powiedział, że nie chodzi  

o wielkość dopłat, bo wielkości są zdefiniowane w przedstawionych Państwu zestawieniach,  

a dziś uchwałach, które mamy procedować. Czyli wielkości dopłat są znane, kalkulacja i sposób 

liczenia jest znany, bo jest podany w uchwałach i uzasadnieniach do uchwał, wynika to ze Statutu 

i nie mogliśmy przyjąć innej metody. Elastyczność oznacza tylko elastyczność terminów.  

W Statucie mamy zapisane, że 15 stycznia wpłacana jest ¼ składek. Na ten czas będziemy mieli 

pewnie płatność faktury listopadowej w związku z tym składkami może pokrylibyśmy część tych 

faktur, które dotyczą jeszcze listopada. Natomiast zgodnie z terminarzem rozliczeń  

z Wykonawcami w lutym pojawi się konieczność zapłaty ponad 20 mln łącznie za PSZOK-i, za 

ITPOK, odbiór odpadów i wtedy na składki nie moglibyśmy już liczyć bo w Statucie jest zapisane, 

że kolejna zapłata jest kwartał później. W związku z tym zaproponowaliśmy rozwiązanie w 

postaci dopłat, które mówi, że 50% jest płacone w styczniu, kolejne 50% w lutym. Istnieje 

również  możliwość wspomagania się kredytem w rachunku bieżącym, jeżeli płatność wystąpi 

wcześniej, nie spłyną do nas wystarczające kwoty dopłat, abyśmy mogli zapłacić faktury w 

terminie, nie naruszyć dyscypliny finansów publicznych, a zaraz po tym jak wpłyną wszystkie 

dopłaty ten kredyt spłacić, żebyśmy w jak najmniejszym stopniu z niego korzystali. To była 

rozmowa która się toczyła, część członków zgromadzenia zgłaszała taką potrzebę, aby to było na 



Strona 18 z 26 

 

koniec lutego, a nie wcześniej. Stąd ta możliwość skorzystania z kredytu po to, żebyśmy  

w sytuacji, kiedy ewentualnie te pieniądze jeszcze nie wpłyną, a była konieczność zapłaty faktur, 

mogli je uregulować w terminie. Także uzasadnienie tych kwot na które opiewają dopłaty  

i składki znajduje się szczegółowo wykazane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej. To są 

wszystkie koszty tam wyszczególnione które musimy ponieść. Samo funkcjonowanie Biura jest 

niewielką cząstką. Pan Andrzej Springer powiedział, że udało się w bieżącym roku znaczną część 

listopada czyli 13 płatność zrealizować i z tego wynika fakt, że w przyszłym roku rozliczymy tylko 

grudzień i niewielką część listopada, bo od samego początku funkcjonowania Związku 

Międzygminnego czyli od 2013 roku to dwumiesięczne przesunięcie w ponoszeniu wydatków na 

usługi zrealizowane przez wykonawców miało miejsce, teraz skracamy to do jednomiesięcznego 

przesunięcia. Pan Dyrektor powiedział, że od miesiąca były przedstawione projekty uchwał 

budżetowych, WPF, projekty uchwał dot. dopłat, był czas na dyskusję, na zgłaszanie pytań, one 

oczywiście w części od panów Wójtów, Burmistrzów wpłynęły, udało się wyjaśnić. Mieliśmy 

również na radach gmin takie spotkania, gdzie radni zgłaszali podobne zastrzeżenia 

 i udało się je wyjaśnić.  

Pan Bartosz Guss uzupełniająco powiedział, że ważna jest symulacja, aby każdy z Członków 

Zgromadzenia ją miał. Warto też zapoznać członków z poziomem zobowiązań i naliczonymi 

karami, bo to też jest perspektywa dochodów dla Związku.  

Pan Piotr Woszczyk powiedział, że trudno jest wytłumaczyć mechanizm funkcjonowania, 

natomiast czy jeśli pojawią się jakiekolwiek nadwyżki z egzekucji, to raczej nie ma co liczyć, że 

wrócą do gmin jako nadwyżka budżetowa?.  

Pan Dyrektor powiedział, że w tym momencie trudno jest powiedzieć, bo po pierwsze one muszą 

się pojawić, a po drugie wówczas trzeba będzie się nad tym zastanowić, być może będzie to 

wymagało zmiany Statutu, wtedy będziemy procedowali. Jeśli będą kwoty, które wystarczyłyby 

wyłącznie na pokrycie kosztów funkcjonowania biura w latach przyszłych, to być może nie warto 

zwracać tej kwoty tylko pozostawić w Związku, aby w przyszłych latach nie robić składek ani 

dopłat na rzecz Związku.  Mniej więcej w połowie przyszłego roku kiedy będziemy zatwierdzać 

tegoroczny budżet wówczas będzie moment, aby podsumować pierwsze pół roku działania Biura 
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w likwidacji i jeżeli będzie taka potrzeba, możliwość to podejdziemy do zmiany Statutu w tym 

zakresie.  

Pan Bartosz Guss powiedział, że Statut tworzymy my jako członkowie, to co możemy dziś 

zadeklarować czy uzgodnić to to, że kwoty zabezpieczone w ramach wydatków mają charakter 

maksymalny, jest wysokie prawdopodobieństwo, że w kolejnych latach może uda się uniknąć 

składkowania, jeżeli otrzymamy duże wpływy z tytułu zobowiązań bądź naliczonych kar to wtedy 

w połowie przyszłego roku, albo eliminujemy składki w kolejnych latach bądź część kwot 

zwracamy do budżetu, jeżeli będziemy mieć zabezpieczone funkcjonowanie Związku 

 w perspektywie przynajmniej kolejnego roku.  

Pan Dyrektor powiedział, że tego mechanizmu zwrotu do budżetu nie mamy, natomiast mamy 

mechanizm składek, który pozwala zawsze przyjąć składkę 0 zł i w ten sposób w kolejnych latach 

nie uchwalać składek, które obciążają budżety gmin członków zgromadzenia. Mamy to tak 

opisane, że jeżeli nie jest podejmowana inna uchwała to przyjmuje się że jest 0 zł, tak było 

dotychczas.  

Pan Bogdan Kemnitz powiedział, że można skorzystać z tego kredytu i nieco wydłużyć okres 

wnoszenia tych środków ze strony gmin i być może w przeciągu pierwszego kwartału wpłynie na 

tyle dużo środków, że będzie można nie wpłacać kwot, które mają uzupełnić budżet.  

Pan Tomasz Zwoliński powiedział że rodzi się pytanie, czy związek może w tak dużej niepewności 

funkcjonować, ponieważ to są przyszłe wpływy które mogą być, ale nie muszą, koszty 

zaciągnięcia kredytu – oprocentowania również będą. 

Pan Bogdan Kemnitz powiedział, że to wszystko w ramach propozycji która jest, zakładamy 

kredyt, jednak kiedy się okaże że te spłaty, egzekucje przebiegają pomyślnie i potem mielibyśmy 

mieć problemy ze zmianą statutu, zwracaniem środków to może lepiej w tym czasie nieco 

wydłużyć. 

Pan Tomasz Zwoliński powiedział, że w tej chwili musielibyśmy zmieniać zarówno budżet, jak 

 i pozostałe uchwały, bo w tym momencie dopłaty i składki są wskazane w uchwale w jakich 

terminach są wnoszone. 
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Pan Bartosz Guss powiedział, że jest okres przedświąteczny, mamy przygotowane projekty 

 w przedstawionym kształcie. Pan Guss zwrócił się z propozycją, aby dyskusję w tym temacie 

przenieść na styczeń, zatwierdźmy dziś projekty w kształcie zaproponowanym. Zaciągnięcie 

zobowiązania kredytu to też jest wysoki koszt.  

Pan Andrzej Springer powiedział, że mamy przewidzianą konkretną kwotę na zapłatę odsetek 

 z tytułu kredytu. Dla biura związku każde 10 tys, odsetek które trzeba będzie zapłacić to będzie 

balansowanie na granicy płynności, a odsetki trzeba będzie zapłacić.  

Pani Magdalena Kostowiecka powiedziała, że zabezpieczona kwota odsetek wynosi 150 tys zł.  

Pan Bogdan Kemnitz powiedział, że wycofuje wniosek. 

Pan Paweł Adam powiedział, iż na początku dopytywał, czy to tabelaryczne zestawienie dla 

poszczególnych gmin nie mogłoby być uwzględnione w uzasadnieniu, bo tam jest ogólna kwota 

która stanowi pozycje dochodów budżetu przyszłorocznego, ogólna kwota która składa się na 

pozycję dopłat przez gminy, ale po części też pan Dyrektor Springer wyjaśnił, bo przecież jeszcze 

nie znamy tych wysokości i one może będą zmieniane w styczniu, ale prosi, aby ta informacja 

trafiła do członków. Uszczegółowienie uzasadnienia do budżetu, co w tym momencie jest 

niemożliwe z uwagi na opinie które już są, dlatego prośba o jakąś informację analizę, oficjalne 

stanowisko biuro i zarządu GOAP. 

Pan Waldemar Biskupski powiedział, że gmina Kostrzyn jest już po przetargu, po uchwale dot. 

wysokości stawek. Pan Waldemar Biskupski dodał, że kiedy procedowaliśmy sprawę wyjścia 

 z GOAP gościliśmy Pana Dyrektora Springera, również podczas ostatniej sesji, gdzie w sposób 

niezwykle merytoryczny, rzeczowy zostało wszystko przekazane radnym, spowodowało to, że 

nie było większych perturbacji i pytań ze strony opozycyjnych radnych. Pan Waldemar Biskupski 

podziękował Panu Dyrektorowi za obecność na sesji, merytoryczną dyskusję, z szeregiem 

wyjaśnień, które pozwoliły rozwiać wszelkie wątpliwości.  

Pan Tomasz Zwoliński powiedział, że może to jest dobra droga, aby zaprosić przedstawicieli 

GOAP np. na komisje rady, aby pewne kwestie wytłumaczyć.  

Pan Dyrektor Springer podziękował za miłe słowa dodając, że obecność i przekazywane 

informacje to jest wynik pracy całego zespołu, który przygotowuje dane niezbędne do tego, aby 
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Państwa radni czy mieszkańcy mogli uzyskać niezbędne informacje i rozwiać wszelkie 

wątpliwości. Pan Andrzej Springer powiedział, że wszystkie dane przedstawimy w formie 

syntetycznej, ujmiemy poszczególne koszty, ilu pracowników, jakie koszty, jaki koszt najmu 

biura. Natomiast te duże kwoty wynikają z konieczności pokrycia grudnia i części listopada. Na 

to wpływu nie mieliśmy, że system rozliczeń od samego początku został ukształtowany w ten 

sposób, że dwa miesiące później są realizowane zobowiązania niż zrealizowana jest usługa 

 i dopóki związek trwał w całości nie było tego problemu. Pan Dyrektor przyjął zadanie wysłania 

w dniu dzisiejszym oficjalnego dokumentu jako zestawienia, które było podstawą oszacowania 

budżetu na rok przyszły.  

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do procedowania kolejnego punktu 

 

Punkt 5 

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 2022-2026. 

W związku z brakiem uwag przystąpiono do przeprowadzenia głosowania. 

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

Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej” na lata 2022-2026. 

„za” – 13  „przeciw” – 0   „wstrzymam się” – 1  

(Pan Piotr Woszczyk oddał głos wstrzymujący) 

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie.  

Punkt 6 
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Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie uchwalenia budżetu Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2022 rok.  

Temat został omówiony w punkcie 4.  

 

 

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 2022 rok.  

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

Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2022 rok.  

„za” – 13  „przeciw” – 0   „wstrzymam się” – 1 

(Pan Piotr Woszczyk oddał głos wstrzymujący) 

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie.   

Punkt 8 

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: ustalenia wysokości składek 

członkowskich Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 

na 2022 rok 

Temat został omówiony w punkcie 4.  

Punkt 9 

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: ustalenia wysokości składek 
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członkowskich Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 

na 2022 rok 

Głosowanie w/s przyjęcia obwieszczenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: ustalenia wysokości składek członkowskich 

Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2022 rok. 

„za” – 13  „przeciw” – 0   „wstrzymam się” – 1 

(Pan Piotr Woszczyk oddał głos wstrzymujący) 

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie. 

Punkt 10 

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: ustalenia wysokości  

i terminów wpłacania dopłat członków Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej” na 2022 rok. 

Temat został omówiony w punkcie 4.  

Punkt 11  

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: ustalenia wysokości i terminów 

wpłacania dopłat członków Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej” na 2022 rok. 

Głosowanie w/s przyjęcia obwieszczenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: ustalenia wysokości i terminów wpłacania 

dopłat członków Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 

na 2022 rok. 

„za” – 13  „przeciw” – 0   „wstrzymam się” – 1 

(Pan Piotr Woszczyk oddał głos wstrzymujący) 
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Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie. 

Punkt 12 

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: uznania skargi złożonej przez 

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

Pan Krzysztof Krauze powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 29 listopada omówiła 

przedmiotowe skargi. Pierwsza ze skarg złożona przez Pana L. M dotyczy deklaracji na Kostrzyn 

i na Glinkę Duchowną. Czynności które wykonywał Związek były zgodne z przepisami. 

Wyjaśnienia przesłano klientowi pismem z dnia 5 maja i zgodnie z Ordynacją Podatkową  

w przypadku występujących zaległości nowe wpłaty dokonywane są na poczet zobowiązania 

 o najwcześniejszym terminie płatności. Biorąc powyższe ustalenia komisja uznała skargę za 

bezzasadną.  

Punkt 13 

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: uznania skargi złożonej przez 

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

Głosowanie w/s przyjęcia obwieszczenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: uznania skargi złożonej przez Pana L.M 

(szczegółowe dane Skarżącego w treści skargi) za bezzasadną.  

„za” – 14  „przeciw” – 0   „wstrzymam się” – 0 

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie. 

Punkt 14 

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: uznania skargi złożonej przez 

Pana A.K.(szczegółowe dane Skarżącego w treści skargi) za bezzasadną.  
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Pan Krzysztof Krauze powiedział, że Komisja ustaliła, iż czynności do których Związek był 

zobowiązany były wykonywane zgodnie z przepisami. Z uwagi na zmiany przepisów 

wykluczających nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych, klient był zobowiązany złożyć 

nową deklarację i wyliczyć miesięczną opłatę. Wystosowane zostało upomnienie, 

przeanalizowano całość działań Związku i uznano skargę za bezzasadną.  

 

Punkt 15  

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: uznania skargi złożonej przez 

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

Głosowanie w/s przyjęcia obwieszczenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: uznania skargi złożonej przez Pana 

A.K.(szczegółowe dane Skarżącego w treści skargi) za bezzasadną.  

„za” – 14  „przeciw” – 0   „wstrzymam się” – 0 

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie. 

Punkt 16 

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: uznania skargi złożonej przez 

Panią D.K-N. (szczegółowe dane Skarżącej w treści skargi) za bezzasadną.    

Pan Krzysztof Krauze powiedział, że czynności prowadzone przez Związek były zgodne 

 z prawem. W trakcie analizy ustalono, że w budynku wielolokalowym w którym ustanowiono 

odrębną własność obowiązki właściciela nieruchomości lokalu obciążają wspólnotę 

mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową, dlatego Strona zobowiązana była uiszczać opłaty 

do Spółdzielni Mieszkaniowej. Komisja uznała skargę za bezzasadną.  

 

Punkt 17 
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Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie uznania skargi złożonej przez 

Panią D.K-N. (szczegółowe dane Skarżącej w treści skargi) za bezzasadną.    

Głosowanie w/s przyjęcia obwieszczenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie: uznania skargi złożonej przez Panią D.K-N. 

(szczegółowe dane Skarżącej w treści skargi) za bezzasadną.    

„za” – 14  „przeciw” – 0   „wstrzymam się” – 0 

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została podjęta 

jednogłośnie. 

Punkt 18 

Przedmiot: Wolne głosy i wnioski 

Punkt 11 

Przedmiot: Zakończenie posiedzenia Zgromadzenia Związku. 

Pan Tomasz Zwoliński zakończył LXXIII Posiedzenie Zgromadzenia Związku.  

 

1. Przewodniczący Zgromadzenia ZM GOAP 

Pan Tomasz Zwoliński  

 

 

2. Przedstawiciel Biura Związku ZM GOAP 

 

Protokół sporządziła: 

Martyna Skwarek  


