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Protokół nr 4/20 
z posiedzenia Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi w Gminie Mosina Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 23 września 2020 r.,  

w Sali Konferencyjnej budynku administracyjno-szatniowego  
stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Marii Konopnickiej 31 

 
 

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: 
Katarzyna Ochocka-Kasprzyk z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
wraz z Zastępcą Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Radosławem Łucką przedstawiła pismo BR.0012.1.145.2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 
18 września 2020 r., które wraz z kserokopią pisma BR.0012.1.45.2020 Przewodniczącego 
Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 
Mosina z dnia 9 września 2020 r. stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
W trakcie tego wystąpienia, na Salę Konferencyjną przybył radny Łukasz Kasprowicz, tak więc 
odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji do spraw monitorowania systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina udział brało 5 jej członków. 
Komisja do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 
Mosina wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat sposobu bilansowania systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina, dopuszczalności dofinansowywania 
tej gospodarki z budżetu Gminy Mosina oraz wysokości przewidywanego deficytu w tej 
gospodarce w roku 2020. 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst poinformował o prowadzonych 
działaniach mających na celu rozpoznanie, które instalacje byłyby zainteresowane odpadami 
komunalnymi z terenu gminy Mosina, wskazując przy tym, że Zakład Gospodarki Odpadami 
Sp. z o. o. w Jarocinie jest taką instalacją. 
Następnie wraz z Katarzyną Ochocką-Kasprzyk z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa oraz Zastępcą Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Radosławem Łucką udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania 
terminu ogłoszenia przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Mosina  
i terminu rozpoczęcia negocjacji w tej sprawie z instalacjami; wskazania, czy Zakład 
Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Jarocinie odbiera wszystkie frakcje odpadów 
komunalnych; wskazania, czy w przypadku wyboru jako instalacji Zakładu Gospodarki 
Odpadami Sp. z o. o. w Jarocinie Gmina Mosina musiałaby w tej sprawie zawrzeć 
porozumienie z Gminą Jarocin i czy Gmina Śrem zawarła porozumienie w sprawie odbioru 
odpadów komunalnych przez Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Jarocinie; wysokości 
stawki za odbiór odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Mosina w przypadku 
zawarcia porozumienia na odbiór odpadów komunalnych przez Zakład Gospodarki 
Odpadami Sp. z o. o. w Jarocinie; wskazania, czy Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o. o.  
w Jarocinie ma jakieś limity odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych 
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oraz wskazania, czy w przypadku firmy BEMARS, która zajmuje się odbiorem segregowanych 
odpadów komunalnych z terenu gminy Mosina, są one zawożone do niej, czy firma sama je 
odbiera. 
Komisja do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 
Mosina przyjęła bez sprzeciwów wniosek nr 1 dotyczący przedstawienia na następne 
posiedzenie komisji wyliczeń stawki za odbiór odpadów komunalnych, jaką mieszkańcy 
gminy Mosina mieliby płacić w przypadku zawarcia przez Gminę Mosina porozumienia  
na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Mosina przez Zakład Gospodarki Odpadami 
Sp. z o. o. w Jarocinie. 
Katarzyna Suchocka z Referatu Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi 
przedstawiła możliwości pozyskania dofinansowania na gospodarkę odpadami komunalnymi 
w Gminie Mosina. Następnie wraz z Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Adamem 
Ejchorstem, Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mosinie 
Beatą Nowak i Kierownikiem Działu Wywozu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. 
w Mosinie Markiem Gulczyńskim udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi 
dotyczyły: wskazania, czy tylko Gmina Mosina może złożyć wniosek na dofinansowanie 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mosinie; wskazania, czy została 
przeprowadzona analiza działek na terenie gminy Mosina pod kątem możliwości 
zlokalizowania na niej nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; 
określenia częstotliwości przywożenia przez mieszkańców gminy Mosina odpadów 
komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mosinie i rodzaju 
przywożonych tam odpadów; określenia możliwości pozytywnego rozpatrzenia wniosku  
o dofinansowanie kilku Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie 
gminy Mosina; wskazania, czy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mosinie jest 
zainteresowane pozyskaniem takiego dofinansowania; określenia formy dofinansowania, 
jakie można uzyskać na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; potrzeby 
przeprowadzenia analizy, czy warto składać wniosek o dofinansowanie na modernizację 
istniejącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mosinie i w przypadku 
uzyskania negatywnej odpowiedzi, przeprowadzenia analizy w celu wyboru najlepszej 
lokalizacji nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych biorąc pod uwagę 
zarówno tereny gminne, jak i grunty niebędące własnością Gminy Mosina; możliwości 
podjęcia przez Gminę Mosina współpracy z Miastem Luboń w zakresie korzystania  
z istniejącego na terenie tej gminy punktu przeładunkowego odpadów komunalnych  
oraz wskazania, czy w zakresie modernizacji taboru transportującego odpady komunalne nie 
ma możliwości pozyskania dofinansowania. 
Komisja do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 
Mosina przyjęła bez sprzeciwów wniosek nr 2 dotyczący przedstawienia na następne 
posiedzenie komisji wyników analizy, czy warto składać wniosek o dofinansowanie  
na modernizację istniejącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mosinie 
i w przypadku uzyskania negatywnej odpowiedzi, wyników analizy najlepszej lokalizacji 
nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, biorąc pod uwagę zarówno 
tereny gminne, jak i grunty niebędące własnością Gminy Mosina. 
Komisja do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 
Mosina wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat możliwości zlokalizowania  
w jednym miejscu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i punktu 
przeładunkowego oraz na temat możliwości korzystania przez Gminę Mosina z punktu 
przeładunkowego odpadów komunalnych Miasta Luboń. 
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Następnie w odpowiedzi na zapytanie przewodniczącego obrad Jana Marciniaka, Zastępca 
Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka przedstawił 
możliwości wyliczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych dla mieszkańca gminy Mosina 
w oparciu o zużycie wody, wskazując przy tym na zalety tej metody, a Komisja do spraw 
monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina  
wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie. 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst w odpowiedzi na prośbę prowadzącego 
obrady Jana Marciniaka, ustosunkował się do punktu 5 pisma Prezesa Zarządu 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mosinie Beaty Nowak z dnia 21 września 
2020 r., które wraz z pismem Burmistrza Gminy Mosina BR.0012.1.45.2020 z dnia  
22 września 2020 r. stanowi załącznik niniejszego protokołu. Dotyczył on potrzeby zawarcia 
umowy na odbiór i transport odpadów z nieruchomości zamieszkałych na okres co najmniej 
1 roku oraz potrzeby zawierania przez Gminę Mosina umów na zagospodarowanie odpadów, 
w których zastrzeżone będą: godziny przyjęć odpadów od godz. 6.00 do godz. 20.00, 
możliwość dowożenia odpadów w soboty co najmniej do godz. 12.00 oraz oczekiwanie  
na rozładunek pojazdu do 30 minut. 
Następnie Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mosinie Beata 
Nowak i Kierownik Działu Wywozu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.  
w Mosinie Marek Gulczyński udzieliła odpowiedzi na pytania, które dotyczyły między innymi: 
potrzeby przyjęć odpadów komunalnych od godz. 6.00 do godz. 20.00; wskazania, czy zakupy 
sprzętu dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mosinie dla potrzeb systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi będą dokonywane z zysku spółki i czy w projekcie 
budżetu Gminy Mosina na rok 2021 zostanie zarezerwowana kwota na tego rodzaju sprzęt 
oraz określenia wysokości średnich wynagrodzeń brutto dla pracowników PUK Sp. z o. o.  
w Mosinie zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi. 
W trakcie tej dyskusji, Salę Konferencyjną opuścił radny Dominik Michalak, tak więc odtąd  
w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi w Gminie Mosina udział brało 4 jej członków. 
Komisja do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 
Mosina przyjęła bez sprzeciwów wniosek nr 3 dotyczący przedstawienia na następne 
posiedzenie komisji wyliczeń stawki za odbiór odpadów komunalnych, jaką mieszkańcy 
gminy Mosina mieliby płacić w przypadku przyjęcia metody jej obliczenia w oparciu o zużycie 
wody. 
Następnie w wyniku dyskusji ustalono, że w najbliższym czasie Burmistrz Gminy Mosina 
zorganizuje wyjazd Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi w Gminie Mosina do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Jarocinie. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ DO SPRAW MONITOROWANIA SYSTEMU GOSPODARKI 
ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MOSINA:  
1. Komisja wnioskuje do Burmistrza Gminy Mosina o przedstawienie jej na następne 

posiedzenie wyliczeń stawki za odbiór odpadów komunalnych, jaką mieszkańcy gminy 
Mosina mieliby płacić w przypadku zawarcia przez Gminę Mosina porozumienia  
na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Mosina przez Zakład Gospodarki 
Odpadami Sp. z o. o. w Jarocinie. 

2. Komisja wnioskuje do Burmistrza Gminy Mosina o przedstawienie jej na następne 
posiedzenie wyników analizy, czy warto składać wniosek o dofinansowanie  
na modernizację istniejącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
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w Mosinie i w przypadku uzyskania negatywnej odpowiedzi, wyników analizy najlepszej 
lokalizacji nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, biorąc pod uwagę 
zarówno tereny gminne, jak i grunty niebędące własnością Gminy Mosina. 

3. Komisja wnioskuje do Burmistrza Gminy Mosina o przedstawienie jej na następne 
posiedzenie wyliczeń stawki za odbiór odpadów komunalnych, jaką mieszkańcy gminy 
Mosina mieliby płacić w przypadku przyjęcia metody jej obliczenia w oparciu o zużycie 
wody.  

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.05. 
 
 
     protokołował                        przewodniczył
          
(-) Piotr Sokołowski                             (-) Jan Marciniak 
 


