
UCHWAŁA NR I/1/2022 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI 

AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ" W LIKWIDACJI 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu likwidacji Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji 

Na podstawie art. 69 ust. 1, art. 67b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372) oraz § 34 ust. 6 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznańskiej” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 24 listopada 2021 r., poz. 8475) Zgromadzenie Związku 
Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się plan likwidacji Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznańskiej” w likwidacji, w następującym brzmieniu: 

1. Niniejszy plan określa zasady i sposoby realizacji zadań Związku, które po otwarciu jego likwidacji 
realizowane będą przez będący likwidatorem Zarząd Związku przy pomocy Biura Związku, a także niezbędne 
środki i nakłady służące realizacji tych zadań. 

2. Likwidacja Związku rozpoczyna się 01 stycznia 2022 roku i wstępnie planowana jest na okres 5 lat 
i sześciu miesięcy. W przypadku braku możliwości zakończenia realizacji wszystkich zadań Likwidatora w tym 
okresie, czas likwidacji może zostać wydłużony za zgodą Zgromadzenia. 

3. W okresie likwidacji Zarząd Związku wykonujący funkcję Likwidatora zobowiązany jest 
w szczególności do: 

a) przeprowadzenia działań windykacyjnych obejmujących wszystkie zaległości w opłacie za gospodarowanie 
odpadami oraz inne należności o charakterze publicznoprawnym; 

b) przeprowadzenia działań egzekucyjnych dotyczących zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami 
oraz innych należności o charakterze publicznoprawnym; 

c) wszczęcia i przeprowadzenia postępowań dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami lub innych danin 
i należności publicznoprawych, w tym kar administracyjnych, za okres przed rozpoczęciem likwidacji; 

c) wszczęcia postępowań dotyczących roszczeń i należności o charakterze cywilnoprawnym, w tym kar z tytułu 
umów realizowanych na rzecz Związku w okresie poprzedzającym likwidację; 

d) reprezentowania Związku w postepowaniach sądowych, administracyjnych i kontrolnych realizowanych 
przez uprawnione jednostki; 

e) dokonania rozliczeń z tytułu umów zawartych i realizowanych przed dniem otwarcia likwidacji Związku, 
w szczególności dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów, prowadzenia PSZOK i MPSZOK, 
zagospodarowania odpadów w instalacjach; 

f) terminowego realizowania bieżących zobowiązań; 

g) przedstawiania Członkom Zgromadzenia kwartalnych informacji o sytuacji finansowej Związku; 

h) przedstawiania kwartalnych informacji o wszczętych wobec Związku postępowaniach administracyjnych, 
sądowych i innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na sytuację finansową Związku 

i) zbywania zbędnego mienia Związku lub jego likwidacji; 

j) planowania zatrudnienia i struktury organizacyjnej adekwatnie do potrzeb wynikających z zakresu 
prowadzonych procesów; 

k) przygotowania i zarchiwizowania dokumentów Związku w sposób zgodny z właściwymi przepisami prawa; 

l) realizowanie obowiązków sprawozdawczych w zakresie finansów, rachunkowości, podatków, zamówień 
publicznych, gospodarki odpadami, zgodnie z właściwymi przepisami prawa; 

m) prowadzenia spraw pracowniczych zgodnie z właściwymi przepisami prawa; 
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n) zapewnienie obsługi Zgromadzenia Związku i Przewodniczącego Zgromadzenia Związku; 

o) opracowywania projektów uchwał budżetowych i Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku w terminach 
umożliwiających uwzględnienie ich skutków w budżetach gmin członkowskich. 

4. Siedziba Biura Związku w likwidacji mieścić się będzie w dotychczasowych pomieszczeniach Biura, 
z ograniczeniem powierzchni biurowej do piętra czwartego. 

5. Pomieszczenia Biura Obsługi Klienta użytkowane będą do końca pierwszego kwartału 2022 r. 

6. Pomieszczenia magazynowe służące przechowywaniu dokumentów użytkowane będą do końca procesu 
likwidacji. 

7. Obsługa informatyczna deklaracji i rozliczeń z kontrahentami prowadzona będzie w oparciu 
o dotychczasowy system MGA do końca 2022 r. Po tym okresie Zarząd Związku pełniący funkcję Likwidatora 
zobowiązany będzie zapewnić wykorzystanie systemu pozwalającego na dokończenie rozliczeń kontrahentów 
i zarchiwizowanie danych. 

8. Wszelkie pozostałe umowy Zarząd Związku pełniący funkcję Likwidatora zobowiązany będzie 
analizować pod kątem racjonalności ich zakresu i czasu trwania i na bieżąco rozwiązywać, renegocjować 
i dostosowywać do potrzeb Biura Związku. 

9. Plan zatrudnienia w okresie likwidacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

10. Harmonogram działań w likwidacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący 
Zgromadzenia  Związku 

Międzygminnego  
"Gospodarka Odpadami  

Aglomeracji Poznańskiej" 
w likwidacji 

 
 

Tomasz Zwoliński 
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Prognozowane zatrudnienie w Związku Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej” w likwidacji: 

 do 
04/2022 

do 
06/2022 

do 
12/2022 

do 
12/2023 

do 
12/2024 

do 
12/2025 

do 
12/2026 

Liczba 
etatów w 
Biurze 
Związku 

41 37 33 27 24 18,5 10,5 

Zarząd 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr I/1/2022

Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w likwidacji 

z dnia 31 stycznia 2022 r.
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Prognozowane terminy realizacji zadań Zarządu Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej w likwidacji pełniącego funkcję Likwidatora: 

 

1. Bilans otwarcia na 01 stycznia 2022 r. (I kwartał 2022 r.). 

2. Inwentaryzacja majątku na 31 grudnia 2021 r. (styczeń 2022 r.). 

3.  Ustalenie stanu środków finansowych na 01 stycznia 2022 r. (styczeń 2022 r.). 

4. Ustalenie stanu zaległości i nadpłat podatkowych na 01 stycznia 2022 r. (styczeń 2022 r. 

do styczeń 2024 r.).  

5. Ustalenie  i dochodzenie należności i zobowiązań cywilnoprawnych (styczeń 2022 r. – 

grudzień 2026 r.) – okres determinowany m.in. zakończeniem planów spłat dłużników w 

postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych i czasem trwania postępowań 

sądowych. 

6. Ogłoszenie publiczne o otwarciu likwidacji i wezwanie do zgłaszania roszczeń 

i wierzytelności (styczeń 2022 r.). Zgłaszanie wg. ogłoszenia – zgłaszanie wierzytelności do 

końca września 2022 r. 

7. Windykacja i egzekucja należności ZM GOAP (styczeń 2022 r. – grudzień 2026 r.). 

8. Umorzenie należności wobec ZM GOAP (grudzień 2026 r). 

9.  Opracowanie preliminarza płatności na 2027 r. i przekazanie środków (IV kwartał 2026 r.). 

10. Bilans zamknięcia i sprawozdanie finansowe (pierwsze półrocze 2027 r.). 

11. Uchwała Zgromadzenia o podziale majątku (pierwsze półrocze 2027 r.). 

12. Likwidacja konta bankowego (pierwsze półrocze 2027 r.). 

13.  Przekazanie dokumentacji do archiwum (pierwsze półrocze 2027 r.). 

14. Wykreślenie Związku z rejestru (pierwsze półrocze 2027 r.). 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr I/1/2022

Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w likwidacji 

z dnia 31 stycznia 2022 r.
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UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 67 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 

2021 r., poz. 1372), związek międzygminny podlega likwidacji na zasadach i w trybie określonym w 

statucie. Zgodnie z §34 ust. 6 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2021 r. 

poz. 8475) w przypadku otwarcia likwidacji Zgromadzenie Związku winno zebrać się w ciągu 

jednego miesiąca od dnia otwarcia likwidacji Związku i podjąć uchwałę zatwierdzającą 

przygotowany przez Zarząd plan likwidacji Związku. 

 

Z uwagi na otwarcie z mocy prawa, z dniem 01.01.2022 r. likwidacji Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji Zarząd Związku przygotował 

i przedłożył Zgromadzeniu plan likwidacji zawierający harmonogram i zakres poszczególnych 

działań likwidacyjnych. Mając na uwadze dyspozycję 34 ust. 6 Statutu Związku Zgromadzenie 

Związku zobowiązane jest do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu likwidacji. 
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