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Protokół nr 5/20 
z posiedzenia Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi w Gminie Mosina Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 27 października 2020 r.,  

w trybie zdalnym  
 
 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.05 Przewodniczący Komisji do spraw monitorowania 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina Rady Miejskiej w Mosinie Jan 
Marciniak. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji doraźnej Rady 
Miejskiej w Mosinie oraz goście według list obecności, która stanowi załącznik niniejszego 
protokołu. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst przedstawił materiały przekazane w dniu 
dzisiejszym Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi  
w Gminie Mosina, które stanowią załącznik niniejszego protokołu. 
Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie i Prezes Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie Jan Gurgun przedstawił swoją osobę i swoje 
doświadczenie zawodowe, po czym udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące oceny kondycji 
Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  
Sp. z o.o. w Mosinie, których kierownictwo objął. 
Następnie Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst wraz z Prezesem Zakładu Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie i Prezesem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Mosinie Janem Gurgunem, Zastępcą Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa Radosławem Łucką oraz Katarzyną Ochocką-Kasprzyk z Referatu Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi 
dotyczyły: wskazania, czy odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Mosina przez 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie nie jest zagrożone w przypadku 
powierzenia Gminie Jarocin organizacji i nadzoru nad funkcjonowaniem systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina, wskazania, czy w dalszym ciągu zasadne 
jest jednoczesne funkcjonowanie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie  
i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie, określenia wysokości środków 
finansowych, jakie na zakup dwóch nowoczesnych śmieciarek mogą obecnie przeznaczyć 
ZUK Sp. z o.o. w Mosinie i PUK Sp. z o.o. w Mosinie, a jakie musiałaby przeznaczyć Gmina 
Mosina i sposobu, w jaki Gmina Mosina udzieliłaby tego dofinansowania, wyasygnowania 
przez Gminę Mosina i spółkę komunalną kilka lat wcześniej środków finansowych na zakup 
autobusu oraz sprawy testowanego w gminie Mosina autobusu ISUZU, możliwości 
wydzielenia z odpadów komunalnych frakcji popiołów, wskazania, co się stało  
z niskopodłogowym autobusem marki MERCEDES, wskazania, czy w gminie Mosina ulegnie 
zmianie sposób naliczenia opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych  
dla mieszkańców, wskazania przyczyn, dla których wzrost ilości odpadów komunalnych nie 
jest uwzględniony w kalkulacji kosztów gospodarki odpadami komunalnymi, określenia 
sposobu wyliczenia różnych średnich spalania paliwa, wskazania przyczyn, dla których 
została przyjęta tak niska cena oleju napędowego, wskazania, czy zmieni się ładowność 
nowych śmieciarek, które mają zostać zakupione, w stosunku do obecnych, odpłatnego 
wypożyczania pojazdów Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie przez 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie, przewidywanego terminu przeprowadzenia 
audytu w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie i Przedsiębiorstwie Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie, wskazania, ile będzie kosztować Gminę Mosina tona 
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odpadów komunalnych w poszczególnych frakcjach i określenia wysokości opłaty, jaką będą 
ponosić mieszkańcy gminy Mosina za gospodarowanie odpadami komunalnymi, porównania 
gminy Mosina do gminy Kórnik w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, wskazania, 
czy Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie i Prezes Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie jest współtwórcą przedstawionej kalkulacji, podniesienia 
przez Gminę Kórnik stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
dla mieszkańców do kwoty 36 zł od mieszkańca, wskazania, czy śremska spółka, która będzie 
obsługiwała gminę Kórnik w zakresie odbioru odpadów komunalnych, jest spółką 
komunalną, wskazania, czy Gmina Mosina jest zabezpieczona przed podwyżką niektórych 
rodzajów odpadów komunalnych „na bramie” Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o. o.  
w Jarocinie w kontekście stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
dla mieszkańca oraz potencjalnej lokalizacji stacji przeładunkowej w Czołowie. 
W trakcie tej dyskusji, posiedzenie Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi w Gminie Mosina opuścił radny Arkadiusz Cebulski, tak więc odtąd 
w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji doraźnej Rady Miejskiej  
w Mosinie udział brało 4 jej członków. 
Komisja do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 
Mosina przyjęła wniosek dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie powierzenia 
gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania publicznego p.n. „Zorganizowanie  
i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla gmin objętych 
Porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych” – 3 głosami „za”, 
przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 
Projekt uchwały w sprawie powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania 
publicznego p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki 
odpadami dla gmin objętych Porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów 
komunalnych” stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Następnie w wyniku przeprowadzonej dyskusji, przewodniczący obrad Jan Marciniak 
zaproponował mieszkańcowi Gminy Mosina p………………………………….., aby w sprawie 
autobusu niskopodłogowego marki MERCEDES spotkał się z Prezesem Zakładu Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie i Prezesem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Mosinie Janem Gurgunem. Zapewnił też, że przekaże p. …………………………………. 
zestawienie całego taboru ZUK Sp. z o.o. w Mosinie i PUK Sp. z o.o. w Mosinie służącego 
potrzebom gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina, jakie otrzymał jako 
Przewodniczący Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi w Gminie Mosina. 
 
WNIOSEK PRZYJĘTY PRZEZ KOMISJĘ DO SPRAW MONITOROWANIA SYSTEMU 
GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MOSINA:  
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie powierzenia gminie Jarocin 
przygotowania i wykonania zadania publicznego p.n. „Zorganizowanie i nadzór  
nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla gmin objętych Porozumieniem  
w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych”. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.50. 
 
 
   protokołował                        przewodniczył
          
(-) Piotr Sokołowski                             (-) Jan Marciniak 


