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Protokół nr 8/21 
z posiedzenia Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi w Gminie Mosina Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 10 listopada 2021 r., w trybie zdalnym  

 
 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.02 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 według list obecności, które stanowią załącznik niniejszego protokołu. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka 
przedstawił sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie  
od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2021 r., które stanowi załącznik protokołu. 
W dyskusji poruszono między innymi następujące tematy: 

− oceny materiałów przekazanych Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi w Gminie Mosina, 

− przyczyn wprowadzenia rozróżnienia na odpady kuchenne i odpady biodegradowalne, 

− potrzeby większego uszczelnienia systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 
Mosina i diagnozy aktualnej sytuacji w tym systemie, 

− sposobu weryfikowania osób niewnoszących opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,  

− wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych w roku 2022 i kalkulacji tej stawki  
oraz terminu wprowadzenia jej podwyżki i przekazania Radzie Miejskiej w Mosinie 
dokumentów w przedmiotowej sprawie, 

− odbioru i transportu odpadów komunalnych z perspektywy Zakładu Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. w Mosinie i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie, 

− potrzeby wyznaczenia i potencjalnych lokalizacji stacji przeładunkowej odpadów 
komunalnych na terenie gminy Mosina, 

− potrzeby i możliwości wprowadzenia segregacji popiołów, 

− sposobu wyboru Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie i Prezesa 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie, 

− możliwości złożenia wniosku o dokapitalizowanie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
w Mosinie i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie w zakresie środków 
transportowych, 

− potrzeby podsumowania stanu systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 
Mosina na dzień 1 grudnia 2021 r. 

Udział w niej wzięli: radny Jan Marciniak, radna Elżbieta Jarecka, radny Dominik Michalak  
i radny Łukasz Kasprowicz. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Dominika Grząślewicz-Gabler, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina 
Adam Ejchorst, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, Zastępca Kierownika Referatu 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka, Marek Gulczyński  
z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie oraz Prezes Zakładu Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie i Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
w Mosinie Monika Kujawska. 
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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 5 jej członków, a następnie opuściła to posiedzenie radna Ewelina 
Dudek i odtąd aż do jego zakończenia w posiedzeniu Komisji do spraw monitorowania 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina udział brało 4 jej członków. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.07. 
 
 
        protokołował                        przewodniczył
          
(-) Piotr Sokołowski                             (-) Jan Marciniak 
 

 


