
 

 

Protokół nr 1/20 

z posiedzenia Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi w Gminie Mosina Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 16 kwietnia 2020 r. w trybie zdalnym 

 

Posiedzenie otworzyła o godz. 17.05 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

Małgorzata Kaptur. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji 

doraźnej Rady Miejskiej w Mosinie: radny Arkadiusz Cebulski, radna Ewelina Dudek, radna 

Elżbieta Jarecka, radny Łukasz Kasprowicz, radny Jan Marciniak i radny Dominik Michalak 

oraz goście: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur i Zastępca 

Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst. 

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Komisja do spraw monitorowania systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina wybrała jako swojego 

przewodniczącego radnego Jana Marciniaka jednogłośnie, czyli 5 głosami „za”. Radny 

Łukasz Kasprowicz nie wziął udziału w tym głosowaniu. 

Przewodniczący obrad Jan Marciniak poprosił o ustosunkowanie się do swojej propozycji, 

aby następne posiedzenie Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi w Gminie Mosina odbyło się mniej więcej w połowie maja br., a kolejne  

w pierwszej połowie czerwca br. 

Radny Arkadiusz Cebulski ustosunkował się do powyższych propozycji, a po nim uczyniła  

to również radna Ewelina Dudek, która następnie zwróciła się o wyjaśnienie,  

czy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie nie mogłoby odbierać  

częściej od mieszkańców bioodpadów. 

Komisja do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 

Mosina przeprowadziła dyskusję na temat możliwości odbierania częściej niż raz w miesiącu 

bioodpadów od mieszkańców i konsekwencji z tym związanych oraz temat możliwości 

składowania nadmiaru bioodpadów w pojemnikach na odpady zmieszane. 

Radna Ewelina Dudek poinformowała, że w dniu dzisiejszym zgłosiła się do niej mieszkanka 

z informacją, iż pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie, 

którzy odbierali od mieszkańców odpady komunalne, pracowali bez maseczek  

i kombinezonów roboczych. 

Komisja do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 

Mosina wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat możliwości wykonywania pracy 

przez pracowników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie bez maseczek 

i kombinezonów roboczych. 

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące 

wskazania, czy za I kwartał 2020 r. dane dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi  

na terenie gminy Mosina zostały już zebrane i opracowane oraz wskazania terminu, w którym 

mogłyby zostać przekazane Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi w Gminie Mosina oraz na temat konsekwencji nieprzyjęcia przez Gminę 

Tarnowo Podgórne od Gminy Mosina zadania polegającego na zagospodarowaniu odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji.  

Radna Małgorzata Kaptur zwróciła uwagę, że w gminie Tarnowo Podgórne dopuszczono  

w czasie epidemii koronawirusa odbieranie bioodpadów dodatkowo w workach.  

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 17.42. 

 

 

   protokołował     przewodniczyła       przewodniczył

          

(-) Piotr Sokołowski          (-) Małgorzata Kaptur     (-) Jan Marciniak 


