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Protokół z III Posiedzenia 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji  

z dnia 28 lutego 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 III posiedzenia Zgromadzenia Związku. 

W obecności quorum, III 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 Paweł Adam - Członek Zgromadzenia ZM GOAP w likwidacji, 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 w likwidacji, Zastępca 

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

Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego – wideokonferencji; 

3. 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; 
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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. Pani Monika Nowotna - Członek Zgromadzenia ZM GOAP w likwidacji, Zastępca Dyrektora 

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

Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego - wideokonferencji 

10. 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.  

11. 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; 
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2. Pani Anna Kuczyńska– p.o. Głównego Księgowego ZM GOAP w likwidacji – przebywająca  

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

– wideokonferencji;  

3. Pani Anna Szajerka – Radca prawny ZM GOAP w likwidacji; przebywająca w siedzibie Biura 

Związku - udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego – 

wideokonferencji;  

4. Pani Anna Weryszko – DO ZM GOAP w likwidacji - przebywająca w siedzibie Związku - udział 

w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego – wideokonferencji; 

5. Pan Mariusz Jarząbek - IT 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 Agata Czapiewska – Urząd Miasta Poznania - przebywająca poza siedzibą Związku - 

udział w Posiedzeniu Zgromadzenia przy zastosowaniu trybu zdalnego – wideokonferencji; 

8. 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 w imieniu Zarządu Związku zwrócił się z prośbą o włączenie do porządku 

obrad następujących punktów:  

9.1 Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji w sprawie: wyboru podmiotu badającego 

sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

oraz 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

 

9.2 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji w sprawie: wyboru podmiotu 
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Badającego sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od 1 stycznia2021 r. do 31 

grudnia 2021 r. oraz 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

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

W wyniku głosowania Członkowie Zgromadzenia Związku przyjęli zaproponowany porządek 

obrad.  

 

Punkt 3  

Przedmiot: Przyjęcie protokołu z II Posiedzenia Zgromadzenia ZM GOAP w likwidacji. 

W związku z brakiem uwag przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.  

Głosowanie: w/s przyjęcia protokołu z II/2022 posiedzenia Zgromadzenia ZM GOAP w likwidacji. 

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

W wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został protokół II/2022 Posiedzenia 

Zgromadzenia ZM GOAP w likwidacji.  

Punkt 4 

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej na lata 2022-2026. 

Pani Anna Kuczyńska omówiła zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

wskazując, iż zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7 105 194,00 zł oraz plan wydatków  

o tę samą kwotę. Zmiany wprowadzone w WPF na rok 2022 mają na celu zaktualizowanie 

wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, zagospodarowaniem 

odpadów zmieszanych w ITPOK, zagospodarowaniem odpadów biodegradowalnych za grudzień 

2021 oraz zaktualizowanie wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z uwagi 
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na konieczność większej niż początkowo planowano obsady w biurze Związku w początkowym 

okresie likwidacji. Pani Anna Kuczyńska nadmieniła, iż łączne nakłady finansowe zmniejsza się  

o kwotę 7 637 394,00 zł. Zmiany te zachodzą na przedsięwzięciu: „odbiór i transport odpadów 

komunalnych”, gdzie zmniejsza się nakłady i limit zobowiązań o kwotę 1 762 394,00 zł - 

uwzględniono oszczędności z tytułu niższych kosztów niż zakładano za miesiąc grudzień 2021; 

„zagospodarowanie odpadów w instalacji, zmniejsza się o kwotę 4 420 000,00 zł, co jest 

skutkiem rozliczeń mas dostarczonych rzeczywiście do instalacji oraz uwzględnienia sprzedaży 

energii elektrycznej i cieplnej za rok 2021; „zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych” 

zmniejszamy nakłady i limit zobowiązań o kwotę 1 000 500,00 zł skutkiem niższych kosztów niż 

zakładano początkowo. Wprowadzono natomiast zwiększenie nakładów finansowych 

 o 45 000,00 zł - dodano przedsięwzięcie: „Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych 

Związku oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem”. 

Pani Anna Kuczyńska powiedziała, że do planu budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji na rok 2022 wprowadza się zmiany:  

1) po stronie planu dochodów zmniejszenie w łącznej kwocie 7 105 194,00 zł;  

2) po stronie planu wydatków zmniejszenie w łącznej kwocie 7 105 194,00,00 zł 

Dostosowując plan dochodów Związku na rok 2022 

1) Wprowadza się plan: 

• § 094 0 – „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” –  w kwocie 7 394 806,00 zł  

2)  Zmniejsza się plan: 

• § 290 0 – „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” – zmniejsza się plan 

 o kwotę 14 500 000,00 zł, umniejszenia są skutkiem rozliczeń mas dostarczonych 

rzeczywiście do instancji odpadów oraz uwzględnienia sprzedaży energii elektrycznej  

i cieplnej. Uwzględnione zostały oszczędności z tytułu niższych niż początkowo zaplanowane 

kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. 
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Po przeanalizowaniu bieżącej realizacji planu wydatków Związku na rok 2022 zaistniała 

konieczność dokonania zmian w planie po stronie wydatków: 

Zmniejsza się: 

• § 430 0 - „Zakup usług pozostałych” – o kwotę 7 587 394,00 zł, urealnienie wydatków 

związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów , zagospodarowaniem odpadów 

zmieszanych w ITPOK, zagospodarowaniem odpadów BIO za miesiąc grudzień 2021 r. 

1. Zwiększa się: 

• § 401 0 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 400 000,00 zł, konieczność 

zapewnienia większej niż początkowo planowano obsady w Biurze Związku  

w początkowym okresie likwidacji. 

• § 411 0 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 70 400,00 zł; 

• § 412 0 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” o kwotę 9 800,00 zł; 

• § 471 0 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” o kwotę 2 000,00 

zł. 

Po wprowadzeniu zmian do planu budżetu na 2022 rok ustalono dochody budżetu w wysokości 

33 276 397,00 zł oraz wydatki budżetu w tej samej kwocie.  

 

Punkt 5 

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej na lata 2022-2026 

Głosowanie w/s przyjęcia uchwały Zgromadzenia ZM GOAP w likwidacji zmieniającej uchwałę  

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. 

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

(Pan Bogdan Kemnitz nie oddał głosu za pomocą programu posiedzenia.pl, jednak oddał głos  

w sposób tradycyjny). 
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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 zmieniającej uchwałę 

 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 likwidacji zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej” na 2022 rok. 

Głosowanie w/s przyjęcia uchwały Zgromadzenia ZM GOAP w likwidacji zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej” na 2022 rok. 

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

(Pan Bogdan Kemnitz nie oddał głosu za pomocą programu posiedzenia.pl, jednak oddał głos  

w sposób tradycyjny). 

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP w likwidacji została 

podjęta jednogłośnie.   

Punkt 8 

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustalenia wysokości i terminów wpłacania dopłat członków Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2022 rok. 
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Pan Andrzej Springer powiedział, że projekt uchwały jest skutkiem przyjętych wcześniej uchwał 

WPF i Budżetu. Z planowych 31 000 000,00 zł zmniejszamy łączenie wysokość dopłaty do kwoty 

16 500 000,00 zł.  

 

Punkt 9 

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustalenia wysokości i terminów wpłacania dopłat członków Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2022 rok. 

Głosowanie w/s przyjęcia uchwały Zgromadzenia ZM GOAP w likwidacji zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustalenia wysokości i terminów wpłacania dopłat członków Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2022 rok. 

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

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP w likwidacji została 

podjęta jednogłośnie.   

Punkt 9.1 

Przedmiot: Przedstawienie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji w sprawie: wyboru podmiotu 

badającego sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2021 r. do 31 

grudnia 2021 r. oraz 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.  

Pan Andrzej Springer powiedział, że z przepisu ustawy wynika, iż umowa na badanie musi 

obejmować co najmniej dwa lata, stąd umowa dwuletnia, a także organ, który później będzie 

zatwierdzał sprawozdanie, zatwierdza również wybór podmiotu. Biuro Związku przeprowadziło 

postępowanie, w wyniku którego najkorzystniejszą ofertę złożył podmiot, który we 

wcześniejszych latach przeprowadzał badania.  

Punkt 9.2 

Przedmiot: Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji w sprawie: wyboru podmiotu 
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Badającego sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od 1 stycznia2021 r. do 31 

grudnia 2021 r. oraz 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

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

podmiotu Badającego sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2021 r. 

do 31 grudnia 2021 r. oraz 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

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

Przedstawiona uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP w likwidacji została 

podjęta jednogłośnie.   

Punkt 10 

Przedmiot: Wolne głosy i wnioski 

Punkt 7 

Przedmiot: Zakończenie posiedzenia Zgromadzenia Związku. 

Pan Tomasz Zwoliński zakończył III 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  

 

 


