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Protokół nr 6/20 
z posiedzenia Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi w Gminie Mosina Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 18 grudnia 2020 r., w trybie zdalnym  

 
 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.00 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 listy obecności, która stanowi załącznik niniejszego 
protokołu. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Przewodniczący obrad Jan Marciniak omówił materiały dotyczące gospodarki odpadami 
komunalnymi przekazane Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi w Gminie Mosina, które stanowią załącznik niniejszego protokołu. 
Następnie Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka wraz z Zastępcą Kierownika Referatu 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosławem Łucką, Zastępcą Burmistrza Gminy 
Mosina Adamem Ejchorstem, Katarzyną Ochocka-Kasprzyk z Referatu Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa oraz Prezesem Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie  
i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie Janem Gurgunem, a także 
Kierownikiem Działu Wywozu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie 
Markiem Gulczyńskim udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: 
możliwości uszczelnienia systemu gospodarki odpadami komunalnymi poprzez kontrole 
Straży Miejskiej w Mosinie lub za pośrednictwem kierowców śmieciarek, określenia 
wysokości przypisu na dzień 30 listopada 2020 r., wskazania, czy podana ilość 
kompostowników wynika z deklaracji, czy z ilości osób, które mają ulgę z tego tytułu, 
określenia czynności wykonywanych przez osobę zajmującą się administrowaniem umową  
z PUK, wskazania, czy plan wydatków systemu gospodarki odpadami ulega zwiększeniu  
i o ile oraz określenia łącznej kwoty przeznaczonej na ten cel i wskazania, jak to się ma  
do przypisu, kontroli segregowanych przez mieszkańców odpadów komunalnych, wskazania, 
czy Urząd Miejski w Mosinie prowadził kontrolę kompostowników, możliwości przekazania 
kierowcom śmieciarek danych dotyczących ilości osób zgłoszonych do systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi z danej posesji, osób zajmujących się gospodarką odpadami 
komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Mosinie oraz określenia szacunkowej ilości osób 
znajdujących się poza systemem gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Mosina,  
W trakcie tej dyskusji, do posiedzenia Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi w Gminie Mosina dołączył radny Łukasz Kasprowicz, tak więc odtąd 
w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji doraźnej Rady Miejskiej  
w Mosinie udział brało 6 jej członków. 
Komisja do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 
Mosina wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat sposobów określenia ilości osób 
znajdujących się poza systemem gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Mosina i ich 
zidentyfikowania oraz na temat zasadności budowy przez Gminę Mosina stacji 
przeładunkowej. 
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 5 jej członków. 
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Następnie Komisja do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi  
w Gminie Mosina przyjęła 4 głosami „za” – wniosek nr 1 dotyczący przedstawienia przez 
Burmistrza Gminy Mosina sposobów i metod weryfikacji rozbieżności między liczbą osób 
zadeklarowanych do systemu śmieciowego, a rzeczywistym stanem zamieszkania  
na poszczególnych posesjach i lokalach w gminie Mosina. Jeden radny nie wziął udziału  
w tym głosowaniu. 
Prowadzący obrady Jan Marciniak przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
Gminy Mosina do spółki działającej pod firmą ZGO Spółka z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie 
Centrum Recyklingu, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja do spraw monitorowania systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi w Gminie Mosina przyjęła 3 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” – wniosek nr 2 dotyczący zaopiniowania projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia Gminy Mosina do spółki działającej pod firmą ZGO Spółka z o.o. w Jarocinie - 
Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Jeden radny nie wziął udziału w tym głosowaniu. 
Przewodniczący obrad Jan Marciniak podsumował pracę Komisji do spraw monitorowania 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina, która dobiega końca. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur zwróciła uwagę na potrzebę 
kontynuowania pracy wyżej wymienionej komisji doraźnej Rady Miejskiej w Mosinie w roku 
2021 i poinformowała o przygotowanym projekcie uchwały w powyższej sprawie. 
Komisja do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 
Mosina wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat pracy wyżej wymienionej komisji 
doraźnej Rady Miejskiej w Mosinie w roku 2020 oraz na temat pozytywnej roli, jaką może 
odegrać w uzdrowieniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Mosina 
Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie i Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie Jan Gurgun. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ DO SPRAW MONITOROWANIA SYSTEMU GOSPODARKI 
ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MOSINA:  
1. Komisja wnioskuje o przedstawienie przez Burmistrza Gminy Mosina sposobów i metod 

weryfikacji rozbieżności między liczbą osób zadeklarowanych do systemu śmieciowego,  
a rzeczywistym stanem zamieszkania na poszczególnych posesjach i lokalach w gminie 
Mosina.  

2. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mosina  
do spółki działającej pod firmą ZGO Spółka z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum 
Recyklingu.  

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.30. 
 
 
   protokołował                        przewodniczył
          
(-) Piotr Sokołowski                             (-) Jan Marciniak 


