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Protokół nr 11/22 
z posiedzenia Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi w Gminie Mosina Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 16 marca 2022 r., w trybie zdalnym  

Posiedzenie otworzył o godz. 17.07 Przewodniczący Komisji do spraw monitorowania 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina Jan Marciniak. W obradach 
udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji doraźnej Rady Miejskiej w Mosinie  
oraz goście. 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Przewodniczący obrad Jan Marciniak między innymi zwrócił uwagę, iż Komisja do spraw 
monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina na wniosek 
przewodniczącego wyżej wymienionej komisji otrzymała stosowne materiały dotyczące 
tematyki dzisiejszego  posiedzenia. Jednocześnie przedstawił informacje dotyczące zakresu 
otrzymanych materiałów oraz przedstawił treść pisma  Komendanta Straży Miejskiej 
w  Mosinie odnoszącego się do tematu posiedzenia dotyczącego pisemnego sprawozdania 
z  weryfikacji przez Straż Miejską deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz posiadania kompostownika. 

W trakcie tej wypowiedzi do posiedzenia Komisji do spraw monitorowania systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina dołączyli kolejno radny Dominik 
Michalak oraz radny Łukasz Kasprowicz, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia 
wyżej wymienionej komisji doraźnej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 5 jej członków. 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka przedstawił 
sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 1 stycznia 
2022 r. do 28 lutego 2022 r., wskazując przy tym na zmiany jakie zostały wprowadzone 
w roku 2022 w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi między innymi związane 
z przekazywaniem całego strumienia odpadów do jednej instalacji w Jarocinie 
oraz  udostępnianiem od miesiąca stycznia br. Gminie Mosina możliwości korzystania 
z punktu przeładunkowego w miejscowości Mateuszewo, którym dysponuje instalacja 
w Jarocinie. Jednocześnie zwrócił uwagę, iż na punkt przeładunkowy w Mateuszewie będzie 
można kierować frakcje odpadów w postaci papieru oraz tworzyw sztucznych. Ponadto 
między innymi wskazał, iż w przekazanym sprawozdaniu rozgraniczono wykaz masy 
odpadów  w dwóch kolumnach, które dotyczą Witaszyczek i Mateuszewa. Następnie między 
innymi odniósł się do ilości zagospodarowanych odpadów komunalnym w omawianym 
okresie sprawozdawczym, podkreślając przy tym, iż w tym okresie jest znacznie niższy 
poziom odpadów biodegradowalnych. Jednocześnie zwrócił uwagę, iż w miesiącu lutym 
wzrósł strumień odpadów kierowanych do Mateuszewa, podkreślając przy tym między 
innymi, iż w kolejnych miesiącach należy spodziewać się wzrostu strumienia odpadów 
kierowanych na ten punkt przeładunkowy. Ponadto odniósł się do przekazanych informacji 
dotyczących cennika za gospodarowanie odpadów na instalacji komunalnej oraz stacji 
przeładunkowej wskazując na różnice tych stawek oraz wyjaśniając ich przyczynę. 
Dodatkowo udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: wskazania, czy 
od marca br. Gmina Mosina będzie korzystać wyłącznie z punktu przeładunkowego 
oraz wskazania, czy prowadzone są rozmowy w sprawie rozszerzenia frakcji odpadów 
przekazywanych do punktu przeładunkowego.  

Prowadzący obrady Jan Marciniak dokonał posumowania przekazanych informacji 
dotyczących strumienia odpadów komunalnych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 28 lutego 
2022 r. 
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Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka omówił 
zestawienie dotyczące kosztów odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz kosztów 
związanych z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów za miesiące styczeń i luty 
br. W trakcie swojej wypowiedzi między innymi wskazał na stawki spółki gminnej związane 
z  odbiorem i transportem strumienia odpadów zmieszanych i segregowanych  
z  nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK, a także związanych z odbiorem i transportem 
leków. Następnie poinformował o ogólnej masie odebranych odpadów w okresie 
od 1 stycznia 2022 roku do 28 lutego 2022 roku, a także o kosztach związanych z ich 
odbiorem oraz transportem do punktu przeładunkowego oraz do instalacji. Jednocześnie 
zwrócił uwagę, iż w miarę okresu wegetacyjnego zacznie istotnie narastać masa odpadów 
biodegradowalnych w związku z czym wartości związane z masą odpadów oraz kosztami 
odbioru i transportu tych odpadów zaczną wzrastać. Ponadto wskazał, iż łączny koszt 
gospodarowania odpadami za styczeń oraz luty 2022 roku wyniósł prawie 580 tysięcy 
złotych. Następnie omówił przekazane materiały dotyczące kosztów zagospodarowania 
odpadów w samych instalacjach, czyli kosztów, które fakturuje Gminie Mosina Spółka z 
Jarocina z uwzględnieniem kosztów zagospodarowania odpadów na punkcie 
przeładunkowym w Mateuszewie oraz kosztów zagospodarowania odpadów na instalacji 
w Witaszyczkach. Jednocześnie między innymi zwrócił uwagę, iż od 1 kwietnia 2022 roku 
na instalacji ZGO  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie 
Centrum Recyklingu obowiązywać będą nowe cenniki za odpady, podkreślając przy tym, 
iż nowo obowiązujący cennik dla Gminy Mosina jest to cennik najkorzystniejszy z punktu 
widzenia uczestników porozumienia. Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy przekazane 
materiały dotyczące tematyki dzisiejszego  posiedzenia są czytelne i nie wymagają 
uzupełnienia. Jednocześnie uzupełnił przekazane materiały o informacje dotyczące ilości 
złożonych na dzień 28 lutego br. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz odniósł się do kontroli stanu nadwyżki systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, wskazując przy tym, iż dane w zakresie kosztów i dochodów będą 
przekazywane przy następnych sprawozdaniach z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 

W dyskusji poruszono między innymi tematy: możliwości wpływu wzrostu ceny paliwa 
na koszty zagospodarowania odpadów i zabezpieczeń w tym zakresie Gminy Mosina; zasad 
formalnych dotyczących odbioru przeładunku odpadów w Mateuszewie; wpływu wzrostu 
cen na instalacji na bieżący budżet Gminy Mosina; ilości złożonych w Gminie Mosina  
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ilości osób 
zgłoszonych do systemu; wpływu uchodźców z Ukrainy na wzrost ilości odpadów, a tym 
samym na wzrost kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi; stawek cen 
wynegocjowanych przez Gminę Mosina w roku bieżącym w zakresie odbioru i transportu 
odpadów przez spółkę gminną oraz wysokości tych cen w 2021 roku; możliwości zmian 
stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w bieżącym roku; rozgraniczenia stawki 
odbioru i transportu odpadów komunalnych przez spółkę gminną w odniesieniu do punktu 
przeładunkowego i instalacji; kosztów Gminy Mosina związanych z prowadzeniem PSZOK; 
sposobu zakupu paliwa przez spółkę gminną i kosztów z tym związanych; sposobu 
regulowania kosztów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw, 
w których przyjęto uchodźców z Ukrainy oraz z miejsc w których zakwaterowano uchodźców 
z Ukrainy i wypłaty świadczeń dla Polaków, w tym mieszkańców gminy Mosina, goszczących 
uchodźców z Ukrainy; możliwości wprowadzenia mechanizmów gminnych, które obligowały 
by dodatkowo mieszkańców do uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; unieważnienia przetargów ogłoszonych przez spółki gminne w  zakresie 

leasingu pojazdów bezpylnych, czyli tak zwanych „śmieciarek”, w związku z  przekraczaniem 
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kwoty ofert przedstawionych w przetargu, rozwiązań w tym zakresie oraz kosztów 
wynikających z krótkotrwałego najmu pojazdów bezpylnych; wniosku złożonego przez Gminę 
Mosina w zakresie Polskiego Ładu w zakresie zakup pojazdów bezpylnych oraz możliwości 
przekazania tych pojazdów spółce gminnej.  

W trakcie dyskusji Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław 
Łucka wraz z  Prezesem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp.  z  o.o. w Mosinie 
oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie Moniką Kujawską oraz  Zastępcą 
Burmistrza Gminy Mosina Adamem Ejchorstem udzielił odpowiedzi na pytania, które 
dotyczyły między innymi: wskazania, czy w zakresie gospodarowania odpadami 
uwzględniona została kalkulacja dotycząca wzrostu cen paliwa; wskazania, czy Gmina Mosina 
ma podpisane porozumienie z punktem przeładunkowym w Mateuszewie i na jakich 
zasadach odbierane są te odpady; wskazania, czy w budżet Gminy Mosina na rok bieżący 
wkalkulowano wzrost cen na instalacji; potrzeby przeprowadzenia analizy zmiany sposobu 
pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; wskazania, czy Gmina Mosina 
korzysta z programu dotyczącego kontrolowania zgłoszonych deklaracji; wskazania, 
czy w związku z oddawaniem części odpadów na punkt przeładunkowego w Mateuszewie 
koszty, które ponosi spółka gminna, związane z gospodarką odpadową będą mniejsze 
i czy w związku z tym ceny za odbiór odpadów wynegocjowane pomiędzy Gminą Mosina 
a  spółką gminną będą podlegać renegocjacjom; wskazania, czy umowa, którą zawarły spółki 
gminne na dostawę paliwa podpisana jest na cały rok i jakie były warunki dotyczące 
przetargu na zakup paliwa; wskazania, czy kwota najmu krótkoterminowego pojazdów 
wynosi 10 tysięcy złotych miesięcznie i czy jest to wkalkulowane w koszty przy podpisaniu 
porozumienia z Gminą Mosina; planów lokalizacji punktu przeładunkowego na terenie gminy 
Mosina i  potrzeby uzyskania stosownych informacji w tym zakresie przez radnych Rady 
Miejskiej w  Mosinie. 

Ponadto w trakcie dyskusji prowadzący obrady Jan Marciniak zwrócił się z prośbą 
o udzielenie pisemnej informacji na temat warunków dotyczących ogłoszonego przetargu 
na  zakup paliwa przez spółki gminne oraz dotyczących treści zawartej w tym zakresie 
umowy. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o sukcesywne przekazywanie do Biura Rady 
Miejskiej w Mosinie sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi 
uzupełnionych o informacje w zakresie ilości złożonych deklaracji oraz danych finansowych, 
a także o przygotowanie na sesję Rady Miejskiej w Mosinie informacji odnoszących się 
do  pobytu uchodźców z Ukrainy na terenie gminy Mosina między innymi w kontekście 
gospodarki odpadami komunalnymi. 

Udział w niej wzięli: radny Dominik Michalak, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka, Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
Sp.  z  o.o. w Mosinie oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie Monika 
Kujawska, radna Elżbieta Jarecka, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst, 
prowadzący obrady Jan Marciniak oraz mieszkanka gminy Mosina [zanonimizowano].  

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.00. 

protokołowała        przewodniczył 

(-) Anita Ćwiklińska        (-) Jan Marciniak 


