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Protokół nr 2/20 

z posiedzenia Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi w Gminie Mosina Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 9 czerwca 2020 r.,  

w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1 

 

 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.01 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 

przedstawiła aktualną sytuację w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie gminy 

Mosina, w tym w zakresie finansowym. Następnie wraz z Zastępcą Kierownika Referatu 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosławem Łucką i Zastępcą Burmistrza 

Gminy Mosina Adamem Ejchorstem udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi 

dotyczyły: przyczyn zwiększenia ilości bioodpadów w okresie od stycznia do maja 2020 r.  

w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, możliwości ułatwienia mieszkańcom 

miejscowości oddalonych od Mosiny dowożenia bioodpadów do PSZOK-a w Mosinie, 

wskazania, czy przedsiębiorstwa funkcjonujące w ostatnim okresie jedynie formalnie składały 

wnioski o umorzenie opłat za odbiór odpadów komunalnych, porównania sytuacji w zakresie 

dowozu bioodpadów do PSZOK-a w Mosinie w tym roku do sytuacji w tym zakresie  

w analogicznym okresie roku ubiegłego, określenia, jak przedstawia się sytuacja w zakresie 

przygotowania stacji przeładunkowej odpadów komunalnych i możliwości zmniejszenia 

kosztów z tym związanych, działań mających na celu przygotowanie składowiska 

bioodpadów, w którym można byłoby je kompostować i możliwości znalezienia miejsca  

na ten cel, porównania ilości bioodpadów przywożonych przez śmieciarki w analogicznych 

okresach 2019 r. i 2020 r., potrzeby przedstawienia analizy kosztów funkcjonowania 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi, wskazania, czy PUK Sp. z o.o. w Mosinie i ZUK Sp. z o.o. w Mosinie 

wystąpiły o subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju, aktualnego stanu złożonych deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskazania,  

czy były jakieś kary za dopłacanie przez gminy do gospodarki odpadami komunalnymi  

oraz określenia ilości wniosków o rozłożenie na raty lub umorzenie opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.  

Komisja do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 

Mosina wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat możliwości porównania kosztów 

finansowych prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Mosina za I kwartał 

roku 2020 w stosunku do I kwartału roku 2019 oraz niedoszacowania ilości mieszkańców 

gminy Mosina w tym systemie i możliwości zmiany tego stanu rzeczy, sposobu sprawowania 

nadzoru Burmistrza Gminy Mosina nad PUK Sp. z o.o. w Mosinie i ZUK Sp. z o.o.  

w Mosinie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz potrzeby podjęcia przez 

Gminę Mosina działań przeciwdziałających kradzieży ropy z ciężarówek przez kierowców 

PUK Sp. z o.o. w Mosinie.   

W trakcie tej dyskusji, Salę Posiedzeń opuścił radny Arkadiusz Cebulski, tak więc odtąd  

w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi w Gminie Mosina udział brało 5 jej członków. 
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Komisja do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 

Mosina w wyniku przeprowadzonej dyskusji ustaliła, że następne jej posiedzenie odbędzie się 

w dniu 20 lipca br., o godz. 16.00, z udziałem między innymi Prezesa Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie i Burmistrza Gminy Mosina Przemysława Mielocha.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Komisja do spraw monitorowania systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina jednogłośnie, czyli 5 głosami „za”, 

przyjęła wniosek nr 1 dotyczący przekazania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie za rok 2019 i sprawozdania finansowego Zakładu 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie za rok 2019, które składane są do KRS  

oraz sprawozdań wyżej wymienionych spółek komunalnych F-01 za 2019 rok i za I półrocze 

2020 r., które są składane do Głównego Urzędu Statystycznego; wniosek nr 2 dotyczący 

wyjaśnienia, czy Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie i Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie na swoich pojazdach mają jakieś systemy zabezpieczające 

je przed niekontrolowanym ubytkiem lub kradzieżą paliwa i w jaki sposób jest to 

monitorowane; wniosek nr 3 dotyczący przekazania zestawienia zużycia paliwa przez 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie i Zakład Usług Komunalnych  

Sp. z o.o. w Mosinie w I półroczu 2019 r., w II półroczu 2019 r. i w I półroczu 2020 r., 

całościowo i z rozbiciem na poszczególne zakresy działalności wraz z określeniem ilości 

przejechanych kilometrów; wniosek nr 4 dotyczący przedstawienia przez Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie analizy dotyczącej kosztów, w rozbiciu na ich 

poszczególne rodzaje, związanych z gospodarką odpadami komunalnymi za I półrocze  

2019 r., za II półrocze 2019 r. i za I półrocze 2020 r.; wniosek nr 5 dotyczący przekazanie 

analiz w zakresie deklaracji składanych przez mieszkańców o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dokonanych w związku z zebranymi ankietami 

przy okazji roznoszenia deklaracji podatkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego  

w Mosinie w I kwartale 2020 r. oraz przy okazji dystrybucji maseczek dla mieszkańców; 

wniosek nr 6 dotyczący przekazania sprawozdania opisowego Prezesa Przedsiębiorstwa 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie z zakresu funkcjonowania gospodarki odpadami 

komunalnymi i realizowanych w tym zakresie usług przez PUK Sp. z o.o. w Mosinie  

za I półrocze 2020 r.; wniosek nr 7 dotyczący przedstawienia informacji na temat monitoringu 

GPS pojazdów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie i Zakład Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie: co to jest za monitoring, jak funkcjonuje, ile pojazdów 

jest nim objętych i w jaki sposób są analizowane wyniki jego działania oraz wniosek nr 8 

dotyczący wyjaśnienia, czy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie  

i Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie wystąpiły do odpowiednich urzędów  

o jakąkolwiek subwencję w ramach tarczy antykryzysowej.  

 

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ DO SPRAW MONITOROWANIA 

SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MOSINA:  

1. Komisja wnioskuje o przekazanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie za rok 2019 i sprawozdania finansowego Zakładu 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie za rok 2019, które składane są do KRS  

oraz sprawozdań wyżej wymienionych spółek komunalnych F-01 za 2019 rok  

i za I półrocze 2020 r., które są składane do Głównego Urzędu Statystycznego. 

2. Komisja zwraca się o wyjaśnienie, czy Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie  

i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie na swoich pojazdach mają 

jakieś systemy zabezpieczające je przed niekontrolowanym ubytkiem lub kradzieżą paliwa 

i w jaki sposób jest to monitorowane. 

3. Komisja wnioskuje o przekazanie zestawienia zużycia paliwa przez Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie i Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
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w Mosinie w I półroczu 2019 r., w II półroczu 2019 r. i w I półroczu 2020 r., całościowo  

i z rozbiciem na poszczególne zakresy działalności wraz z określeniem ilości 

przejechanych kilometrów.  

4. Komisja wnioskuje o przedstawienie przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  

Sp. z o.o. w Mosinie analizy dotyczącej kosztów, w rozbiciu na ich poszczególne rodzaje, 

związanych z gospodarką odpadami komunalnymi za I półrocze 2019 r., za II półrocze 

2019 r. i za I półrocze 2020 r. 

5. Komisja wnioskuje o przekazanie analiz w zakresie deklaracji składanych przez 

mieszkańców o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

dokonanych w związku z zebranymi ankietami przy okazji roznoszenia deklaracji 

podatkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie w I kwartale 2020 r.  

oraz przy okazji dystrybucji maseczek dla mieszkańców. 

6. Komisja wnioskuje o przekazanie sprawozdania opisowego Prezesa Przedsiębiorstwa 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie z zakresu funkcjonowania gospodarki odpadami 

komunalnymi i realizowanych w tym zakresie usług przez PUK Sp. z o.o. w Mosinie  

za I półrocze 2020 r. 

7. Komisja wnioskuje o przedstawienie informacji na temat monitoringu GPS pojazdów 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie i Zakład Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. w Mosinie: co to jest za monitoring, jak funkcjonuje, ile pojazdów jest nim 

objętych i w jaki sposób są analizowane wyniki jego działania. 

8. Komisja wnioskuje o wyjaśnienie, czy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.  

w Mosinie i Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie wystąpiły do odpowiednich 

urzędów o jakąkolwiek subwencję w ramach tarczy antykryzysowej. 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 18.55. 

 

 

   protokołował                          przewodniczył 

         

(-) Piotr Sokołowski                             (-) Jan Marciniak 


