
 

 

 

                                                                  Sprawozdanie  

   Przewodniczącego Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi w Gminie Mosina 

 
Gospodarka odpadami, to jedno z wielu, bardzo ważkich zagadnień, którymi zajmują się samorządy 

najniższego szczebla.  To właśnie na nich spoczywa największy ciężar organizacyjny i finansowy 

dla sprostania, niewątpliwie niełatwemu zadaniu.  

Choć, być może, warto byłoby cofnąć się do nieodległej historii, która mogłaby być bardziej 

chwalebna, ale to już za nami. Powiedziano i napisano na ten temat wówczas dużo. Nie czas i 

miejsce aby rozpamiętywać decyzje, które mogły być korzystniejsze dla naszego samorządu. 

System gospodarki odpadami wywoływał i nadal wywołuje dyskusję wśród radnych, wywołuje 

emocjonalne dyskusje podczas posiedzeń komisji, czy też na sesjach rady. Dla każdego, ta swoista 

burza mózgów, mogło być lub nie, inspirująca.   

Skupmy się zatem na dniu dzisiejszym i przyszłym. 

Na sercu każdego radnego leży takie zorganizowanie systemu gospodarki odpadami, abyśmy mogli 

z czystym sumieniem powiedzieć, że czynimy i czynić będziemy, wszystko co w naszej mocy, aby 

system był sprawny, jasny, przejrzysty i niedrogi dla mieszkańca, który to mieszkaniec nie tylko 

produkuje odpady, ale i za ich odbiór i zagospodarowanie płaci.  

Jeszcze niedawno podstawowa składka wynosiła 10zł od osoby miesięcznie, chwilę później 13 zł., 

obecnie, od prawie roku 27 zł. Jest to bardzo odczuwalna kwota, która przy wieloosobowej 

rodzinie, jest poważnym ciężarem. 

Dla przejrzystości i transparentności systemu, z inicjatywy radnego  Dominika Michalaka, dnia  

27 lutego 2020r. uchwałą nr XXV/176/20 Rada Miejska powołała na czas określony, do 31 grudnia 

2020r, Komisję do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 

Mosina. W skład Komisji weszło sześcioro radnych: Ewelina Dudek, Elżbieta Jarecka, Arkadiusz 

Cebulski, Dominik Michalak, Łukasz Kasprowicz i Jan Marciniak. 

Podstawowym zadaniem komisji jest monitorowanie całokształtu prac związanych z 

funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy.  

W obszarze gospodarki odpadami zachodzi wiele zmian. Rosną koszty odbioru i zagospodarowania 

odpadów. System był deficytowy, z budżetu dopłacono bardzo pokaźne, odczuwalne dla gminnej 

kasy, kwoty. Dziś, przy wzroście opłaty od mieszkańca o 100%, system się w miarę bilansuje. Czy 

chcemy, czy nie, musimy spełniać wymagania, które regulowane są prawem krajowym, jak i 

unijnym.  

Z uwagi na skalę problemu konieczne jest stałe monitorowanie gospodarki odpadami w celu, jak 

powiedziałem wcześniej, sprostaniu przez gminę Mosina organizacyjnie i finansowo zadaniu. Tym 

właśnie zajmuje się komisja. 

Komisja w 2020r. odbyła sześć posiedzeń: 16 kwietnia, 9 czerwca, 20 lipca, 23 września,  

27 października, 18 grudnia. 

Podczas posiedzeń gościliśmy z ramienia Urzędu: Burmistrza Przemysław Mielocha, Zastępcę 

Burmistrza Adama Ejchorsta, Kierownika Referat Ochrony Środowiska Radosława Łuckę oraz  

Katarzynę Ochocką-Kasprzyk, z tegoż referatu, a także podczas jednego posiedzenia Katarzynę 

Suchocką z Referatu Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi. Ponadto z ramienia 

Zakładu Usług Komunalny sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. Prezes Beatę 

Nowak, a po zmianie na tym stanowisku Prezesa Jana Gurguna oraz odpowiedzialnego za 

gospodarkę odpadami w tych spółkach Marka Gulczyńskiego. Podczas wszystkich komisji 

otrzymywaliśmy na bieżąco, z odpowiednim wyprzedzeniem informację o ilościach zebranych 

odpadów, ich dalszemu zagospodarowaniu, kosztów z tym związanych, ilościach złożonych 

deklaracji, ilościach osób zameldowanych na terenie gminy.  

 



 

Współpracę na linii Komisja  - Urząd  oraz Komisja - ZUK i PUK oceniam jako właściwą i dobrą. 

Posiedzenia komisji były merytoryczne. Trudno nie wspomnieć o wyjazdowym posiedzeniu komisji 

w Zakładzie Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Witaszyczkach(gmina Jarocin).  

Wyjazd był wspólną inicjatywą Komisji i Burmistrza. Dobrze, że do niego doszło, bowiem 

mogliśmy przekonać się o dobrze zorganizowanym, nowoczesnym Zakładzie. Wizyta była bardzo 

udana i była preludium przed podjęciem decyzji o współpracy z gminą Jarocin. W kolejnych 

tygodniach sprawy się sfinalizowały podpisaniem stosownego Porozumienia, a podczas sesji rady w 

dniu 29 grudnia 2020r. Gmina Mosina przystąpiła do spółki, działającej pod firmą ZGO  Spółka w 

Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu. 

Chciałbym w tym miejscu podziękować Piotrowi Sokołowskiemu i Anicie Ćwiklińskiej za 

całoroczną pracę na rzecz Komisji. 

Szczegóły posiedzeń komisji zawarte są w protokołach, do których opracowania nie wnosiłem 

zastrzeżeń. Komisja, jak wspomniałem wcześniej, była powołana na czas określony, do 31 grudnia 

2020r. Średnia frekwencja wszystkich posiedzeń wyniosła 86,1 % 

Dnia 29 grudnia 2020 Rada Miejska stosowną uchwałą podjęła decyzję o przedłużeniu prac 

Komisji do dnia 30 grudnia 2021r. 

 

Mosina, 28 stycznia 2021r. 

                                                                                                                      Jan Marciniak 

                                                                                                                 przewodniczący komisji 

  

 


