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Protokół z I Posiedzenia 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji  

z dnia 31 stycznia 2022 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 I posiedzenia Zgromadzenia Związku. 

W obecności quorum, I posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji otworzył Pan Tomasz Zwoliński - 

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej” w likwidacji, 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 w likwidacji, Zastępca 

Burmistrza Gminy Kostrzyn – przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu 

Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego – wideokonferencji.  

2. Pan Paweł Glaser – Członek Zgromadzenia ZM GOAP w likwidacji, Zastępca Wójta Gminy 

Czerwonak, przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy 

zastosowaniu trybu zdalnego – wideokonferencji; 

3. Pan Bartosz Guss – Członek Zgromadzenia ZM GOAP w likwidacji, Zastępca Prezydenta 

Miasta Poznania, przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia 

przy zastosowaniu trybu zdalnego – wideokonferencji; 
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4. Pan Piotr Husejko - Członek Zgromadzenia ZM GOAP w likwidacji, Skarbnik Miasta Poznania, 

przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu 

trybu zdalnego – wideokonferencji;  

5. Pan Henryk Kania– Członek Zgromadzenia ZM GOAP w likwidacji, Radny Miasta Poznania - 

przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu 

trybu zdalnego – wideokonferencji; 

6. Pan Bogdan Kemnitz - Członek Zgromadzenia ZM GOAP w likwidacji, Wójt Gminy Kleszczewo 

- przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy 

zastosowaniu trybu zdalnego – wideokonferencji; 

7. Pan Krzysztof Krauze – Członek Zgromadzenia ZM GOAP w likwidacji, Radny Miasta i Gminy 

Pobiedziska - przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy 

zastosowaniu trybu zdalnego - wideokonferencji; 

8. Pani Katarzyna Kruszka-Pytlik – Członek Zgromadzenia ZM GOAP w likwidacji, Dyrektor WGK 

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

Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego – wideokonferencji.  

9. Pan Piotr Woszczyk – Członek Zgromadzenia ZM GOAP w likwidacji, Zastępca Burmistrza 

Miasta i Gminy Oborniki - przebywający poza siedzibą Związku, udział w Posiedzeniu 

Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego – wideokonferencji. 

10. Pan Tomasz Zwoliński – Przewodniczący Zgromadzenia ZM GOAP w likwidacji, Zastępca 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz - przebywający w Biurze ZM GOAP w likwidacji.  

 

W spotkaniu uczestniczyły osoby spoza Zgromadzenia Związku: 

1. Pan Andrzej Springer – Dyrektor Biura ZM GOAP w likwidacji; przebywający w Biurze Związku 

Międzygminnego, udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego - 

wideokonferencji; 

2. Pan Wiesław Wojdyła – Zastępca Dyrektora Biura ZM GOAP w likwidacji; przebywający 

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

- wideokonferencji; 
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3. Pani Magdalena Kostowiecka – Kierownik DO ZM GOAP w likwidacji, przebywająca poza 

siedzibą Biura Związku - udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu 

zdalnego – wideokonferencji; 

4. Pani Anna Szajerka – Radca prawny ZM GOAP w likwidacji; przebywająca poza siedzibą Biura 

Związku - udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego – 

wideokonferencji;  

5. Pan Robert Błasik – Główny Księgowy ZM GOAP w likwidacji – przebywający w siedzibie 

Związku – udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego – 

wideokonferencji;  

6. Pani Lidia Królczyk – ZE ZM GOAP w likwidacji, przebywająca w siedzibie Związku – udział  

w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego – wideokonferencji;  

7. Pani Anna Weryszko – DOKIK ZM GOAP w likwidacji - przebywająca w siedzibie Związku - 

udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego – wideokonferencji; 

8. Pan Mariusz Jarząbek - IT ZM GOAP w likwidacji - przebywający w siedzibie Związku - udział  

w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego – wideokonferencji; 

9. Pani Martyna Skwarek – protokolantka – przebywająca w siedzibie Biura Związku – 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 

przedstawionego 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.  
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Punkt 3  

Przedmiot: Przyjęcie protokołu z LXXIV Posiedzenia Zgromadzenia ZM GOAP. 

W związku z brakiem uwag przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.  

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

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

W wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został protokół LXXIV/2021 Posiedzenia 

Zgromadzenia ZM GOAP.  

Punkt 4 

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji w sprawie: zatwierdzenia 

planu likwidacji Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”  

w likwidacji.  

Pan  Dyrektor Andrzej Springer powiedział, że zakładamy prowadzenie likwidacji przez okres 5 

lat i 6 miesięcy, 5 lat z uwagi na okres przedawnień, 6 miesięcy to czas na sprawozdawczość, 

którą trzeba po zakończeniu działań przedłożyć, tj. wykreślenie z rejestru, sporządzenie bilansu 

na rozliczenie ostatniego roku działalności. Pan Dyrektor dodał, że jest to wstępnie zakładany 

maksymalny okres likwidacji, po drugie nikt takiego doświadczenia nie ma w zakresie likwidacji 

organu podatkowego. W planie są wymienione zadania, które Zarząd będący likwidatorem musi 

zrealizować, bo taką konstrukcję przyjęliśmy w Statucie. Do najważniejszych zadań likwidatora 

należy: wyegzekwowanie tych kwot, które widnieją jako zadłużenie po stronie mieszkańców czy 

właścicieli nieruchomości, przeprowadzenie postępowań wyjaśniających, usunięcie braków czy 

błędów w deklaracjach oraz przeprowadzenie archiwizacji i likwidacji majątku.  

W związku z brakiem uwag przystąpiono do procedowania kolejnego punktu.  

Punkt 5 

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji w sprawie: zatwierdzenia 

planu likwidacji Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 

w likwidacji 



Strona 5 z 9 

 

W związku z brakiem uwag przystąpiono do przeprowadzenia głosowania. 

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

zatwierdzenia planu likwidacji Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej” w likwidacji 

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

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP w likwidacji została 

podjęta jednogłośnie.  

Punkt 6 

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji w sprawie: zatwierdzenia 

planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji na rok 2022.  

Pan Henryk Kania -  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZM GOAP w likwidacji poinformował, że 

20 stycznia 2022 roku Komisja Rewizyjna opracowała plan pracy Komisji na 2022 rok, który 

przedstawia się następująco:  

1. Sprawozdanie z wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej ZM GOAP za 2021 rok.  

(I półrocze); 

2. Kontrola wykonania budżetu za rok 2021. (I półrocze); 

3. Kontrola wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami za okresy 

poprzedzające likwidację. (II półrocze); 

4. Kontrola struktury organizacyjnej biura Związku w okresie likwidacji. (II półrocze); 

5. Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej ZM GOAP na rok 2023. (II półrocze); 

6. Wykonywanie ewentualnych doraźnych kontroli zleconych przez Zgromadzenie 

Związku.  

 Punkt 7 

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji w sprawie: zatwierdzenia 
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planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji na rok 2022.  

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

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji na rok 2022.  

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

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP w likwidacji została 

podjęta jednogłośnie.   

Punkt 7.1 

Przedmiot: Przedstawienie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej za 2021 

rok. 

Pan Henryk Kania powiedział, że podczas LXV Posiedzenia Zgromadzenia ZM GOAP uchwałą 

został zatwierdzony plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. Plan zawierał siedem zagadnień, 

które zostały zrealizowane podczas trzech posiedzeń Komisji Rewizyjnej w 2021 roku. 

Posiedzenia odbyły się w styczniu, maju oraz w listopadzie. W posiedzeniach brali udział 

członkowie Komisji Rewizyjnej, Dyrekcja oraz pracownicy Biura Związku. Komisja dokonała 

podsumowania roku 2021 na posiedzeniu w dniu 20 stycznia bieżącego roku. 

Punkt 8 

Przedmiot: Wolne głosy i wnioski 

Pani Katarzyna Kruszka-Pytlik poinformowała, że Miasto jest na ukończeniu podsumowania 

rozliczenia bramy spalarni za rok 2021. Wstępnie szacowana oszczędność dla Związku 

Międzygminnego z tytułu takich rozliczeń jak: opłata bazowa, którą GOAP pokrywał w związku  

z realizacją usługi, jak rozliczenie stawki nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych 

 i kosztów administracyjnych systemu dało oszczędność na poziomie 10 mln zł brutto. To 

powoduje, iż o tę kwotę będzie pomniejszona cała kalkulacja potencjalnych dopłat. Pani 

Katarzyna Kruszka-Pytlik wspomniała, że trwają ustalenia, w jaki sposób najprościej wszystkie 

kwoty rozliczyć, tak aby ze strony księgowej dla każdej z gmin było to jasne, jednoznaczne i jakimi 

dokumentami te kwoty nadpłacone przez GOAP rozliczyć. Ogólny bilans powinien się 
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pomniejszyć o kwotę ok 10 mln brutto i każda z gmin będzie w tym pomniejszeniu 

partycypowała procentowo jak dotychczas. 

Pan Bartosz Guss powiedział, że mając na uwadze te informacje, Pan Dyrektor Springer chciał 

zaproponować następującą inżynierię finansową jeśli chodzi o tą wymaganą płatność na koniec 

lutego. 

Pan Dyrektor Andrzej Springer wspomniał, iż jedna z pozycji tegorocznego budżetu dotyczyła 

płatności za miesiąc listopad, dlatego 5 mln zł zarezerwowaliśmy na płatności dot. odbioru  

i zagospodarowania odpadów z listopada ubiegłego roku, które udało się zrealizować w roku 

ubiegłym. W związku z tym, do kwoty podanej przez Panią Katarzynę Kruszkę-Pytlik należy 

dołożyć 4 900 000,00 zł. Drugą istotną kwestią są terminy płatności dopłat. Z uwagi na to, iż póki 

co Miasto Poznań nie jest w stanie wskazać, kiedy płatność będzie możliwa, my również nie 

potrafimy wskazać kiedy wypadną płatności dla Wykonawców, dlatego chcieliśmy 

zaproponować takie rozwiązanie, które polegałoby na tym, iż zmieniamy treść uchwały  

o dopłatach w ten sposób, że pozostałe 50% płatności rozbijamy na 5% płacone np. do 3 marca 

lub do końca lutego i 45% do końca marca. Wówczas na pewno zdążymy już wszystko policzyć  

i ustalić, aby obniżyć kwotę dopłat. W tym momencie trudno jest określić, ile dokładnie będzie 

wynosiło to umniejszenie, ponieważ występuje jeden problem. Jeśli nam zabraknie środków na 

płynność wówczas musimy wspomóc się kredytem, który również kosztuje. Obecnie występują 

również zaburzone działania dot. windykacji i egzekucji, a to z uwagi na to, że początkowo było 

6 tyś wpłat, natomiast na koniec stycznia jest to ok 13 tyś wpłat ze strony mieszkańców  

w związku z tym dział księgowości podatkowej nie realizuje zadań związanych 

 z pozyskiwaniem dochodu tylko te dotyczące zwrotu części wpłaconych kwot, ponieważ z pond 

2 mln wpłaconych kwot pond milion został zaksięgowany na zaległości po stronie naszych 

kontrahentów. 

Pan Piotr Husejko zapytał, czy 5% to jest szacunek, który pokazuje, że być może według 

wstępnych symulacji, nie będzie potrzeby później jego zwrotu, natomiast 45 % to jest ta część, 

która potencjalnie może być całkowicie zredukowana ? Dodatkowo, czy gminy mają te 5% 



Strona 8 z 9 

 

przekazywać czy nie lepiej, aby GOAP przez niedługi czas wspomógł się kredytem na tą wartość, 

ewentualnie, czy jest możliwość później podjęcia decyzji o zmianie kwoty tej dopłaty rocznej.  

Pan Dyrektor Andrzej Springer odpowiedział, że wartości 5% użył jako pewnej propozycji, może 

to być 2% lub 3% . Naszą intencją jest niedoprowadzenie do sytuacji, w której byśmy w ogóle 

rozważali jakieś zwroty, ponieważ wówczas musiałaby powstać jakaś nowa konstrukcja dot. tego 

zwrotu, ewentualnie gdybyśmy mówili o niewielkich kwotach wówczas proponuje 

pozostawienie ich w Związku dlatego, że na ten moment też niewiele wiemy o dochodach, które 

zostały założone na poziomie 4-5 mln, 1 mln udało się zrealizować, natomiast rodzi się pytanie 

czy i kiedy kolejne 3 mln uda się pozyskać. Jeśli środki zostałyby, wówczas w przyszłym roku te 

kwoty będą mniejsze. Pojawiła się również rzecz, której wcześniej nie rozważaliśmy – indeksacja 

inflacyjna związana z czynszem, występuje również presja inflacyjna w innych miejscach, rzeczy 

których w budżecie nie przewidzieliśmy. Na ten moment, aby nie narażać na wpłaty drugiej 

połowy 50% proponuje się przyjąć takie rozwiązanie. 

Pan Piotr Husejko powiedział, że mamy jeszcze trochę czasu, aby to 5% zmienić na 2 lub 3%, 

abyśmy byli w miarę blisko tej faktycznej należności. Gdyby na końcu pozostały małe kwoty to 

być może się w większości zgodzimy, że nie ma sensu ich kompensować z uwagi na niepewność 

innych elementów konstrukcji budżetu samego GOAPu, natomiast gdyby kwoty te okazały się 

istotnie większe chociaż jest to mało prawdopodobne, wówczas będziemy zastanawiać się nad 

tym, w jaki sposób ten przepływ skompensować. Formuła zwrotu jest w tej chwili 

nieprzetestowana i lepiej jej unikać.  

Pan Tomasz Zwoliński zwrócił się do Pana Skarbnika Husejko, czy zmiana uchwały tzn. rozbicie 

drugiej transzy dopłaty na 5 % i 45% nie wymaga zmiany uchwały rady?  

Pan Husejko odpowiedział, że kwoty nie zmieniamy, najwyżej przesuwamy w czasie, plan 

budżetu jest roczny i nie wymaga zmiany budżetu gminy na tym etapie. 

Pan Dyrektor Springer powiedział, że ewentualnie łatwiej będzie jeszcze później przesunąć 

termin płatności na kolejny miesiąc niż żąglować ewentualną wysokością składek, które opisane 

są w Statucie. Dopłaty, ich terminy i podział procentowy nie jest uregulowany w Statucie, więc 

łatwiej będzie podchodzić do zmiany dopłat niż składek.  
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Pan Krzysztof Krauze powiedział, że na ostatnim posiedzeniu prosił o przesłanie wyników badań 

wybranych posesji. Pan Dyrektor powiedział, że dla kilku posesji posiadamy dane, w ostatnim 

przetargu ważenie nie było obowiązkowe, dlatego musieliśmy wyszukać te trasówki, dla których 

zostało ono wykonane i kilka przykładowych zostanie przesłanych.  

 

Punkt 9 

Przedmiot: Zakończenie posiedzenia Zgromadzenia Związku. 

Pan Tomasz Zwoliński zakończył I Posiedzenie Zgromadzenia Związku.  

 

1. Przewodniczący Zgromadzenia ZM GOAP w likwidacji  

Pan Tomasz Zwoliński  

 

 

2. Przedstawiciel Biura Związku ZM GOAP w likwidacji  

 

 

Protokół sporządziła: 

Martyna Skwarek  


