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Protokół nr 9/21  
ze wspólnego posiedzenia Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi w Gminie Mosina oraz Komisji Budżetu i Finansów  
Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 8 grudnia 2021 r. w trybie zdalnym 
 

 
Posiedzenie otworzyła o godz. 16:05 Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 

Wiesława Mania. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady 
Miejskiej w Mosinie, Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi w Gminie Mosina oraz goście według załączonych list obecności. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
 
Prowadząca obrady Wiesława Mania przedstawiła tematykę posiedzenia.  
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka przedstawiła zestawienie 
szacunkowe w zakresie wydatków niewygasających z upływem 31.12.2021 r., informując przy 
tym między innymi, iż jest w trakcie przygotowywania projektu uchwały w sprawie ustalenia 
wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem 
roku  budżetowego  oraz   ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania. Kserokopia 
ww. zestawienia stanowi załącznik protokołu. Jednocześnie wraz z Zastępcą Burmistrza Gminy 
Mosina Tomaszem Łukowiakiem oraz Burmistrzem Gminy Mosina Przemysławem Mielochem 
udzieliła odpowiedzi na pytania, które dotyczyły między innymi:  
- odnośnie punktu 1 dotyczącego zadania: „Budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy 
kanalizacyjnych. Budowa sieci wodociągowej w m. Sowiniec, w zakresie nadbudowania studni 
wodomierzowej na wjeździe do miejscowości od strony Mosiny wraz z budową sieci 
wodociągowej w m. Sowiniec”, wskazania jakie były obiektywne przyczyny braku realizacji 
tego zadania oraz wskazania terminu ogłoszenia przetargu na realizację tego zadania; 
 - odnośnie punktu 2 dotyczącego zadania: „Remont jezdni i chodnika w ciągu ul. Wawrzyniaka 
w Mosinie”, wskazania, dlaczego decyzje dotyczące realizacji tego zadania zapadły tak późno, 
wskazania jakie były przyczyny braku realizacji tego zadania, wskazania czy zadanie 
to powiązane jest z realizacją zadania dotyczącego budowy chodnika na ulicy Śremskiej 
oraz wskazania, z czego wynika spór ze Strażą Pożarną odnośnie możliwości i sposobu 
remontu tego chodnika, a także wskazania, czy uda się wykonawcy zrealizować to zadanie 
do końca roku;   
- wskazania, czy były ogłoszone przetargi na wszystkie zadania inwestycyjne ujęte 
w omawianym zestawieniu; 
- odnośnie punktu 3 dotyczącego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Projekty i budowa 
utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem” w zakresie zadania dotyczącego projektu i budowy 
ulicy Tylnej w Krośnie, wskazania, czy ulica ta będzie budowana w przyszłym roku 
oraz wskazania dlaczego w nazwie zadania jest projekt i budowa, skoro wykonany zostanie 
wyłącznie projekt, w zakresie zadania dotyczącego projektu ul. Promowej w Czapurach, 
wskazania, jaki jest zakres tej inwestycji, wskazania, na jakim etapie jest realizacja tego 
projektu oraz wskazania jaki jest koszt tego projektu, a także wskazania, jaki będzie koszt 
budowy tej ulicy; 
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- wskazania, dlaczego w przedstawionym zestawieniu nie ma zadania dotyczącego wodociągu 
w Majątku Rogalin w zakresie zakupu agregatu prądotwórczego dla stacji w Świątnikach 
oraz wskazania jaka jest kwota zakupu i realizacji tego zadania; 
- odnośnie punktu 4 dotyczącego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Gminny Program 
Rewitalizacji Kokotek" - wykonanie koncepcji adaptacji budynku, wskazania, jaka koncepcja 
adaptacji tego budynku ostatecznie będzie miała miejsce oraz wskazania, czy Rada Miejska 
w Mosinie może mieć wpływ na tę koncepcję; 
- odnośnie punktu 6 dotyczącego zadania inwestycyjnego w zakresie aktualizacji dokumentacji 
projektowej wraz z bilansem energetycznym dla urządzeń gazowych w SP nr 2 w Mosinie 
ul. Sowiniecka, wskazania, czy aktualizacja tego projektu i działania w zakresie wymiany 
ogrzewania dotyczą całego budynku szkolnego, wskazania, jaka obecnie jest kotłownia w tej 
szkole, wskazania, czy będzie wymiana całej instalacji w tej szkole oraz wskazania, 
czy oszacowano koszty tego zadania, a także wskazania, czy możliwe jest uzyskanie 
dofinansowania na realizację tego zadania; 
- odnośnie punktu 7 dotyczącego zadania polegającego na termomodernizacji SP Daszewice 
(dach, ściany, wymiana stolarki) wraz z odwodnieniem, wskazania, czy nie ma zagrożenia 
realizacji tego zadania w wyznaczonym terminie; 
Ponadto w trakcie omawiania zestawienia szacunkowego w zakresie wydatków 
niewygasających z upływem 31.12.2021 r. radni: Jan Marciniak  oraz Arkadiusz Cebulski  
wyrazili swoją opinię na temat braku udziału w posiedzeniu Kierownika Biura Zamówień 
Publicznych. Radna Małgorzata Kaptur wyraziła swoją opinię na temat braku odpowiedniej 
współpracy między Referatem Inwestycji i Rozwoju Gminy, a Biurem Zamówień Publicznych, 
podkreślając przy tym, iż zgodnie ze schematem organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mosinie 
koordynatorem wyżej wymienionych zespołów jest Zastępca Burmistrza Gminy Mosina 
Tomasz Łukowiak. Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak  udzielił odpowiedzi 
na pytania dotyczące między innymi wskazania, jak wyglądają jego działania dotyczące 
koordynacji  i współpracy między Referatem Inwestycji i Rozwoju Gminy, a Biurem Zamówień 
Publicznych oraz wskazania, czy  przeprowadził rozeznanie wśród gmin sąsiadujących z Gminą 
Mosina, czy w  związku ze zmianami dotyczącymi procedur przetargowych gminy te podobnie 
do Gminy Mosina borykają się z problemami w tym zakresie. Radny Roman Kolankiewicz 
wyraził swoją opinię na temat braku realizacji zadania dotyczącego wodociągu w Majątku 
Rogalin w zakresie zakupu agregatu prądotwórczego dla stacji w Świątnikach, jednocześnie 
między innymi przedstawił swoje stanowisko na temat ilości zadań niewygasających 
oraz na temat problemów Gminy Mosina związanych z  zamówieniami publicznymi. Zastępca 
Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak odniósł się do prośby radnego Jana Marciniaka 
dotyczącej ujęcia w uzasadnieniu uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego 
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz  ustalenia ostatecznego 
terminu ich dokonania informacji w zakresie przyczyny brak realizacji każdego z zadań 
inwestycyjnych, a także do prośby dotyczącej załączenia do ww.  uchwały materiałów 
zawierających informację, kiedy zostały przekazane stosowne dokumenty do Biura Zamówień 
Publicznych w zakresie zadań, na które należało ogłosić przetargi. Radny Jan Marciniak oraz 
prowadząca posiedzenie Wiesława Mania wyrazili swoją opinię na temat koncepcji adaptacji 
budynku „Kokotka”. Radny Jan Marciniak odniósł się do  prośby Kierownika Referatu 
Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanny Pawlickiej dotyczącej zmiany nazwy zadania „Remont 
centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie z kwotą w wysokości 
100.000,00 zł”, ujętego we wniosku złożonym przez radnych Rady Miejskiej w Mosinie 
do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022. Radny Łukasz Kasprowicz wyraził swoją 



 

3 
 

opinię na temat realizacji przez Gminę Mosina zadania dotyczącego projektu ul. Promowej 
w Czapurach. Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak odniósł się do wypowiedzi 
radnego Romana Kolankiewicz dotyczącej między innymi wskazania jakie procedury 
przetargowe zostały przeprowadzone przez Biuro Zamówień Publicznych i jakie są w trakcie 
przygotowania. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dominika 
Grząślewicz-Gabler między innymi wskazała jakie aktualnie postępowania przetargowe 
przygotowuje Biuro Zamówień Publicznych dla Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa, jednocześnie między innymi udzieliła odpowiedzi na pytanie, kiedy ma zostać 
podpisana umowa w ramach procedury In-House na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych. 
W trakcie tych wypowiedzi, do posiedzenia Komisji do spraw monitorowania systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina dołączył radny Arkadiusz Cebulski, 

tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji doraźnej Rady 

Miejskiej w Mosinie udział brało 6 jej członków. 

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z autopoprawkami. Kserokopia ww. projektu uchwał 
wraz z autopoprawkami Burmistrza Gminy Mosina stanowi załącznik protokołu. Następnie 
przedstawiła  projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2021-2027, którego kserokopia stanowi załącznik protokołu. 
Prowadząca obrady Wiesława Mania odnosząc się do procedowania projektu budżetu Gminy 
Mosina na rok 2022 wskazała, iż Komisja Budżetu i Finansów przyjęła wnioski do ww. projektu, 
które przekazane zostaną Burmistrzowi Gminy Mosina. Jednocześnie stwierdziła, iż projekt 
uchwały w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2022 został przeprocedowany. Następnie 
odnosząc się do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina 
na lata 2022-2027, zwróciła się do radnych Rady Miejskiej w Mosinie uczestniczących 
w posiedzeniu o zadawanie pytań dotyczących ww. projektu uchwały. Jednocześnie 
przedstawiła wnioski, jakie zostały złożone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2022-2027 przez Komisję Budżetu i Finansów. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka wskazała zmiany, jakie nastąpiły w konstrukcji 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2027 stanowiącej punkt wyjścia 

do budżetu Gminy Mosina na rok 2022. 

Komisja do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 

Mosina wraz z Komisją Budżetu i Finansów oraz gośćmi przeprowadziła dyskusję, w trakcie 

której podjęto tematy dotyczące: wniosków złożonych do projektu uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2027, nowej konstrukcji 

sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2027 

oraz środków finansowych zabezpieczonych w WPF na budowę basenu.  

Udział w niej wzięli: prowadząca posiedzenie Wiesława Mania, radny Roman Kolankiewicz, 

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch. 

Prowadząca obrady Wiesława Mania podziękowała za pracę włożoną w przeprocedowanie 

projektów uchwały: w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2022 oraz  w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2027. Radny Roman 

Kolankiewicz między innymi wskazał na możliwość przekazania Skarbnikowi Gminy Mosina 

materiałów dotyczących projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 oraz Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2022-2027, uwzględniających przyjęte przez Komisję Budżetu 

i Finansów wnioski.  
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Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch udzielił odpowiedzi na pytanie, które dotyczyło 

między innymi wskazania, czy poszczególne zmiany zaproponowane przez Burmistrza Gminy 

Mosina do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 będą zbilansowane w budżecie.  

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dominika Grząślewicz-Gabler 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, który stanowi załącznik protokołu.  

W dyskusji poruszono między innymi tematy: braku ujęcia w uzasadnieniu uchwały informacji 

dotyczącej wyjaśnienia, dlaczego środki z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi są niewystarczające; braku mikroanalizy dotyczącej gospodarowania odpadami 

komunalnymi w gminie Mosina; przyczyny powstania deficytu oraz braku zbilansowania 

się systemu gospodarki odpadami komunalnymi; braku działań Burmistrza Gminy Mosina 

w zakresie globalnej polityki dotyczącej gospodarowania odpadami; braku odpowiedzi 

na wniosek radnego Adama Monikowskiego, który dotyczył przekazania wyników  kontroli 

dotyczących złożenia deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; wskazania, czy w styczniu było założenie deficytu w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi; zgodności omawianego projektu uchwały z uchwałą budżetową 

Gminy Mosina na rok 2021; uzyskiwanych dochodów z tytułu opłaty za  gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz zaległości z tytułu braku uiszczenia ww. opłaty; konieczności 

podjęcia omawianego projektu uchwały; wysokości stawki za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz wzrostu kosztów gospodarowania odpadami dla Gminy Mosina; edukacji  

w zakresie poprawnej segregacji odpadów komunalnych oraz  systemu Gminy Mosina 

dotyczącego poprawności prowadzonej segregacji odpadów; podwyższania opłat 

za gospodarowanie odpadami w przypadku złej segregacji; ilości osób zgłoszonych do systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina: konieczności prac nad 

uszczelnieniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; formy naliczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina; otrzymanych przez 

radnych Rady Miejskiej w Mosinie materiałów dotyczących gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie gminy Mosina. 

W trakcie dyskusji Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dominika 

Grząślewicz-Gabler wraz z Burmistrzem Gminy Mosina Przemysławem Mielochem, 

Skarbnikiem Gminy Mosina Tatianą Cynką oraz Zastępcą Kierownika Referatu Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosławem Łucką udzieliła odpowiedzi na pytania, które 

dotyczyły między innymi: wskazania, czy w uchwale budżetowej na rok 2021 gospodarka 

odpadami komunalnymi się bilansowała; wskazania na jakiej podstawie Burmistrz Gminy 

Mosina przedstawił uchwałę, w której gospodarka odpadami komunalnymi się nie 

bilansowała; wskazania, co w sytuacji, kiedy Gmina Mosina przekroczy deficyt ponad kwotę 

założoną w omawianym projekcie uchwały; wskazania, jak kształtowała się dynamika 

odnośnie pozyskiwania odbiorców tego systemu, czyli wzrostu ilości złożonych deklaracji 

o  wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi; wskazania, czy były 

przeprowadzane kontrole w zakresie jakości segregowania odpadów i czy w wyniku tych 

kontroli zostały wydane decyzje administracyjne o nałożeniu wyższej opłaty za złe 

segregowanie odpadów; wskazania, czy wiedząc, że jest prawna możliwość pokrywania 

deficytu w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi po podjęciu uchwały przez Radę 

Miejską w Mosinie, planowany jest taki ukryty deficyt na przyszły rok; wskazania, gdzie i kiedy 
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mieszkańcy gminy Mosina zostali poinformowani o systemie kartkowym dotyczącym złego 

segregowania odpadów; wskazania, kto nakleja kartki na kubły w zakresie złego segregowania 

odpadów oraz wskazania, czy na przekazanej kartce jest stosowna adnotacja; wskazania, 

kto prowadzi spis mieszkańców, którzy źle posegregowali odpady; wskazania, czy odbiorca 

odpadów sporządza dokumentację fotograficzną w przypadku nieprawidłowej segregacji 

odpadów; wskazania z jakich środków finansowych będzie pochodziła dopłata do gospodarki 

odpadami komunalnymi.  

Udział w niej wzięli: radny Łukasz Kasprowicz, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Dominika Grząślewicz-Gabler, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław 
Mieloch, radny Adam Monikowski, radny Roman Kolankiewicz, Skarbnik Gminy Mosina 
Tatiana Cynka, Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Radosław Łucka, radna Małgorzata Kaptur, radny Jan Marciniak oraz radna Elżbieta Jarecka. 
Prowadząca obrady Wiesława Mania przedstawiła prośbę mieszkanki gminy Mosina dotyczącą 
między innymi rozważenia zwiększenia zniżki za wywóz odpadów dla posiadaczy Karty Dużej 
Rodziny, o co najmniej  10 zł, wskazując przy tym na uzasadnienie tej propozycji. Następnie 
przedstawiła stanowisko mieszkanki dotyczące skutków związanych ze zwiększeniem stawki 
za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Mosina oraz przedstawiła 
propozycje działań dotyczących recyklingu odpadów segregowanych na terenie gminy 
Mosina.  
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dominika Grząślewicz-Gabler 
przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który stanowi załącznik protokołu. 
Przedstawiając ww. projekt uchwały wskazała, iż dokumenty dotyczące metodologii ustalenia 
wysokości stawki na rok 2022 przekazane zostały radnym Rady Miejskiej w Mosinie, których 
kserokopię stanowią załącznik protokołu.   
W dyskusji poruszono między innymi tematy: metodologii oraz sposobu wyliczenia stawki 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina na rok 2022; kosztów 
realizacji usług In-House 2022 r. z uwzględnieniem przedstawionych czterech wariantów, 
tj. wariantu nr 1 - kierowanie całego strumienia odpadów do ZGO Jarocin, wariantu                        
nr 2 -  kierowanie całego strumienia papieru oraz 600Mg pet do Mateuszewa, reszta 
do Jarocina, wariantu nr 3 - kierowanie całego strumienia papieru oraz 600Mg pet 
do Mateuszewa, reszta do Jarocina oraz odbiór popiołów od 09.2022 r., wariantu                            
nr 4 - kierowanie całego strumienia odpadów na stację przeładunkową oddaloną średnio 
o 15 km; ilości samochodów jakie Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie leasinguje; 
sposobu najmowania przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie pojazdów 
oraz kosztów z  tym związanych, planów Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie 
w  zakresie zakupu nowych pojazdów; przetargu na zakup śmieciarek; budowy stacji 
przeładunkowej na terenie gminy Mosina oraz kosztów realizacji usługi In-House w 2022 r. 
uwzględniających kierowanie całego strumienia odpadów na stacje przeładunkową oddaloną 
średnio o 15 km; możliwości realizacji wariantów 1, 2 i 3 oraz kosztów z tym związanych; 
możliwości przetwarzania pet-u na terenie gminy Mosina w celu zmniejszenia kosztów; 
sposobu zakupu kubłów na popiół i wpływu wyodrębnienia tej frakcji odpadów na wysokość 
stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi; sposobu odbioru popiołów 
z nieruchomości zamieszkałych; odbioru odpadów wielkogabarytowych i kosztów z tym 
związanych dla Gminy Mosina; różnicy w przedstawionym wyliczeniu kosztów 
za gospodarowanie odpadów komunalnych za rok 2022 w stosunku do kosztów ujętych 
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w projekcie budżetu na rok 2022; lokalizacji punktu przeładunkowego na terenie gminy 
Mosina oraz terminu zbilansowania się kosztów jego budowy, a także potrzeby dokonania 
analizy kosztów budowy i funkcjonowania tego puntu; wariantu naliczenia stawki za odbiór 
odpadów komunalnych od zużycia wody; problemów z przyłączami gazowymi na terenie 
Daszewic, które wiążą się z brakiem możliwości ograniczania frakcji odpadów stanowiących 
popiół.  
Udział w niej wzięli: radny Jan Marciniak, Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. 
w Mosinie oraz Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mosinie Monika 
Kujawska, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst, Kierownik Działu usług 
komunalnych Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mosinie Marek Gulczyński, Burmistrz 
Gminy Mosina Przemysław Mieloch, Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka, radny Roman Kolankiewicz, Kierownik Referatu 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dominika Grząślewicz-Gabler, radny Andrzej 
Raźny, radna Elżbieta Jarecka oraz radny Adam Monikowski. 
W trakcie tej dyskusji, posiedzenie Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi w Gminie Mosina opuścili kolejno radny Łukasz Kasprowicz 

oraz radny Arkadiusz Cebulski, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej 

wymienionej komisji doraźnej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 4 jej członków. 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dominika Grząślewicz-Gabler 
przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który stanowi 
załącznik protokołu. 
W dyskusji poruszono między innymi tematy: kwartalnego uiszczania opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi; treści zawiadomienia o zmianie terminów 
uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; negatywnych skutków 
wprowadzenia kwartalnego systemu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w  tym możliwości zwiększenia zaległości w opłatach; treści uzasadnienia omawianego 
projektu uchwały; możliwych form i terminów uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi przez mieszkańców gminy Mosina; przyczyn wprowadzenia zmian w uchwale 
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; późnego terminu wprowadzenia zmiany stawki za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz sposobu i terminu zawiadomienia mieszkańców gminy Mosina o wzroście 
tej  stawki.  
Udział w niej wzięli: prowadząca obrady Wiesława Mania, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina 
Adam Ejchorst, radny Adam Monikowski, radna Małgorzata Kaptur, Kierownik Referatu 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dominika Grząślewicz-Gabler, Zastępca 
Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst, radny Andrzej Raźny oraz radny Jan Marciniak. 
 

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20:45.  
 
 
  protokołował        przewodniczyła                         przewodniczył  
 
(-) Anita Ćwiklińska              (-)  Wiesława Mania                    (-) Jan Marciniak 
 

 


