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Protokół nr 7/21 
z posiedzenia Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi w Gminie Mosina Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 8 lutego 2021 r., w trybie zdalnym  

 
 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.00 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: 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch przedstawił genezę obecnego stanu 
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina. 
Katarzyna Ochocka-Kasprzyk z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
przedstawiła sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie  
od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz sprawozdanie z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń 2021 r., które stanowią załączniki niniejszego 
protokołu. 
Przewodniczący obrad Jan Marciniak zwrócił się z prośbą o przygotowanie i przekazanie 
takiego sprawozdania za rok 2019 do końca lutego br. 
W dyskusji poruszono między innymi tematy: dopuszczalności deficytu w gospodarce 
odpadami komunalnymi w roku 2020 i sposobu jego pokrycia, potrzeby doliczenia  
do deficytu gospodarki odpadami komunalnymi kosztów osobowych, realizacji transportu 
odpadów komunalnych z terenu gminy Mosina do instalacji w Jarocinie, wyliczenia stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od zużycia wody, podjętych działań 
mających na celu likwidację „dziury osobowej” w deklaracjach dotyczących wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, potrzeby uwzględnienia w sprawozdaniu 
działań mających na celu zwiększenie ilości osób w systemie gospodarki odpadami 
komunalnymi, aplikacji dotyczącej systemu gospodarki odpadami komunalnymi, punktu 
przeładunkowego oraz potrzeby przeprowadzenia audytu w Zakładzie Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. w Mosinie i w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie. 
Udział w niej wzięli: radna Ewelina Dudek, przewodniczący obrad Jan Marciniak, radny 
Andrzej Raźny, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, radna Elżbieta Jarecka, 
Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka, 
Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie i Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie Jan Gurgun, radny Łukasz Kasprowicz, Katarzyna  
Ochocka-Kasprzyk z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz radny Dominik 
Michalak. 
W trakcie tej dyskusji, do posiedzenia Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi w Gminie Mosina dołączyli kolejno: radny Łukasz Kasprowicz i radny 
Dominik Michalak, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej 
komisji doraźnej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 5 jej członków.  
Następnie Komisja do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi  
w Gminie Mosina przyjęła jednogłośnie, czyli 5 głosami „za”: wniosek nr 1 dotyczący 
przygotowania raportu z przeprowadzanych działań kontrolnych deklaracji według 
poszczególnych posesji z wyszczególnieniem miejscowości i ulic oraz dat, wniosek nr 2 
dotyczący przygotowania zestawienia rodzajów aplikacji weryfikujących system śmieciowy  
w oparciu o dostępne bazy danych (możliwości, zasady działania, funkcjonalności, roczna 
cena abonamentu), wniosek nr 3 dotyczący przedstawienia w formie tabelarycznej cen 
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brutto na usługi zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów obowiązujących  
w Selekcie Czempiń i ZGO Jarocin z podziałem na gminy będące w związku i będące poza nim 
na moment wyjścia Gminy Mosina z Selektu i na moment jej przystąpienia do ZGO Jarocin, 
wniosek nr 4 dotyczący przedstawienia decyzji/ pisma UOKIK, w którym organ ten stwierdził 
bezprawną politykę cenową wobec Gminy Mosina przez instalację w Piotrowie Pierwszym 
oraz wskazania, czy Burmistrz Gminy Mosina odwołał się od tej decyzji/pisma, a także 
wniosek nr 5 dotyczący przekazania komisji do końca lutego br. sprawozdania 
porównawczego na koniec 2019 r. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ DO SPRAW MONITOROWANIA SYSTEMU GOSPODARKI 
ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MOSINA:  
1. Komisja wnioskuje o przygotowanie raportu z przeprowadzanych działań kontrolnych 

deklaracji według poszczególnych posesji z wyszczególnieniem miejscowości i ulic  
oraz dat. 

2. Komisja wnioskuje o przygotowanie zestawienia rodzajów aplikacji weryfikujących system 
śmieciowy w oparciu o dostępne bazy danych (możliwości, zasady działania, 
funkcjonalności, roczna cena abonamentu). 

3. Komisja wnioskuje o przedstawienie w formie tabelarycznej cen brutto na usługi 
zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów obowiązujących w Selekcie Czempiń  
i ZGO Jarocin, z podziałem na gminy będące w związku i będące poza nim, na moment 
wyjścia Gminy Mosina z Selektu i na moment jej przystąpienia do ZGO Jarocin. 

4. Komisja wnioskuje o przedstawienie decyzji/ pisma UOKIK, w którym organ ten stwierdził 
bezprawną politykę cenową wobec Gminy Mosina przez instalację w Piotrowie Pierwszym 
oraz wskazanie, czy Burmistrz Gminy Mosina odwołał się od tej decyzji/pisma. 

5. Komisja wnioskuje o przekazanie komisji do końca lutego br. sprawozdania 
porównawczego na koniec 2019 r.  

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.35. 
 
 
     protokołował                        przewodniczył
          
(-) Piotr Sokołowski                             (-) Jan Marciniak 
 


