
 

 

Sprawozdanie Komisji ds. monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi  

w Gminie Mosina w 2021 roku 

 

8 lutego 2021r. 

Komisja zapoznała się z sprawozdaniem za rok 2020 oraz za okres od 1 stycznia do 31 stycznia 

2021r. Sprawozdanie obejmowało: 

-koszt transportu oraz zagospodarowania odpadów 

-koszt zagospodarowania w styczniu 2021r. 

-wydatki na podstawie faktur w 2020r., deklaracje i dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadów komunalnych. 

W 2020r.: 

-odbiór i transport – 3.069.165,98 

-zagospodarowanie odpadów – 6.419.112,30 

Razem                       9.488.278,20 

Wydatki na podstawie faktur: 

-razem – 9.831.568,08 

-przypis – 9.433.703,00 

-deficyt – 397.865,08 

Dochód gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

-osoby fizyczne – 7.387.718,98 – przypis 8.505.413,00 

-osoby prawne – 897.530,00 – przypis 928.290,00 

Razem               8.285.248,98               9.433.703,00 

- ilość złożonych deklaracji – 10.303 

- ilość osób zgłoszonych w deklaracjach – 31.394 

- wnioski o zwolnienie z opłaty z tytułu prowadzenia przydomowego kompostownika – 1.222 

Przyjęte wnioski skierowane do Burmistrza 

1.Przygotowanie raportu z przeprowadzonych działań kontrolnych deklaracji według 

poszczególnych posesji z wyszczególnieniem miejscowości i ulic oraz dat. 

2.Przygotowanie zestawień rodzajów aplikacji weryfikujących system śmieciowy w oparciu o 

dostępne bazy danych (możliwości, zasady działania, funkcjonalności, roczna cena abonamentu). 

3.Przedstawienie w formie tabelarycznej cen brutto za usługi zagospodarowania poszczególnych 

frakcji odpadów obowiązujących w SELEKT Czempiń i ZGO Jarocin z podziałem na gminy 

będące w Związku i będące poza nim, na moment wyjścia Gminy Mosina z SELEKT-u i na 

moment jej przystąpienia do ZGO Jarocin. 

4.Przedstawienie decyzji/pisma Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w którym organ ten 

stwierdził bezprawną politykę cenową wobec Gminy Mosina pzez instalację w Piotrowie 

Pierwszym oraz wskazania, czy Burmistrz Gminy Mosina odwołał się od tej decyzji/pisma. 



5.Przekazanie Komisji w terminie do końca lutego 2021r. sprawozdania porównawczego na koniec 

2019r. 

Wnioski powyższe zostały przegłosowane jednogłośnie. Wnioski nie zostały rozpatrzone przez 

Burmistrza. Komisja nie otrzymała jakiejkolwiek odpowiedzi. 

10 listopada 2021r. 

Komisja zapoznała się z sprawozdaniem za okres od 1 stycznia do 30 września 2021r. 

Sprawozdanie obejmowało: 

-koszt transportu oraz zagospodarowania odpadów 

-koszt zagospodarowania w styczniu 2021r. 

-wydatki na podstawie faktur., deklaracje i dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów 

komunalnych. 

Od 1 stycznia do 30 września 2021r. 

-odbiór i transport – 3.164.801,05 

-zagospodarowanie odpadów – 4.425.428,16 

Razem                       7.590.229,21 

Wydatki na podstawie faktur – 7.722.501,20 

Dochód gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

-osoby fizyczne – 6.845.697,96 – przypis 6.976.158,00 

-osoby prawne – 786.245,00 – przypis 804.690,00 

Razem               7.631.942,96               7.780.848,00 

-ilość złożonych deklaracji – 10.711 

-ilość osób zgłoszonych w deklaracjach – 31.802 

-wnioski o zwolnienie z opłaty z tytułu prowadzenia przydomowego kompostownika – 1.323 

8 grudnia 2021r. - wspólne posiedzenie z Komisją Budżetu i Finansów. 

1/Zapoznano się z kalkulacją dotyczącą szacowanych przez PUK p. z o.o.  kosztów systemu 

gospodarki odpadami w 2022r. oraz kalkulacją dot. szacowanego wzrostu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina w 2022r. 

2/Zapoznano się  z odpowiedzią z dnia 6 grudnia 2021r.  Burmistrza na wcześniej zadane pytania 

przez przewodniczącego Komisji d/s monitorowania gospodarowania odpadami komunalnymi. 

3/Zapoznano się z pismem Referatu Podatków i Opłat informujące, że na dzień 30 listopada 2021r. 

złożono do Urzędu 10.770 deklaracji; ilość mieszkańców zgodnie ze złożonymi deklaracjami – 

31.944; zaległości w opłatach dotyczy 1772 nieruchomości, na kwotę – 844.819,65 zł. 

4/Zapoznano się z cyklicznym sprawozdaniem w sprawie kosztów transportu oraz 

zagospodarowaniem odpadów za okres od 1 stycznia do 31 października 2021r. I tak: 

   a/ odbiór i transport odpadów realizowany przez PUK s. z o.o. 

    - ilość – 11.835.7320 Mg 

     -koszt – 3.337.382,42 zł 

     b/zagospodarowanie odpadów przez ZGO Jarocin 

     -ilość -  11.835.7320 



     -koszt – 4.833.714,05 zł    

    c/wydatki na podstawie faktur – 8.326.611,25 zł 

Dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

-osoby fizyczne – 7.549.053,96 zł     przypis  - 7.793.151,00 zł 

-osoby prawne  -     871.984,00 zł      przypis  -    896.295,00 zł 

Razem                  8.421.037,96                         8.689.446,00 

 

Ilość złożonych deklaracji – 10.747 

Ilość osób zgłoszonych w deklaracjach – 31.889 

Wnioski o zwolnienie z opłaty z tytułu prowadzenia przydomowego kompostownika – 1.333 

Podczas posiedzenia opiniowano (Komisja Budżetu i Finansów) następujące projekty uchwał: 

-w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 

własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

kwocie 353.600 zł z uwagi iż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki  komunalnymi – 

zaopiniowano pozytywnie. 

-w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – zaopiniowano negatywnie. 

-w sprawie zmiany uchwały dot. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – zaopiniowano pozytywnie. 

Komisja  Budżetu i Finansów przyjęła następujące wnioski: 

-w sprawie opracowania wariantu rozliczenia stawki za odbiór odpadów od zużycia wody i analizę 

wdrożenia takiej zmiany. 

-przygotowanie szczegółowej informacji dotyczącej każdej pozycji z materiału „Koszt realizacji 

usługi InHouse w 2022r.” 

 

Komisja do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina 

w roku 2021 pracowała w składzie 6-osobowym. Odbyła 3 posiedzenia, w tym 1 wspólne z 

Komisją Budżetu i Finansów. Komisja przyjęła 5 wniosków. Średnia frekwencja wyniosła 88,9%. 

Jan Marciniak 

Przewodniczący Komisji 

 


