
UCHWAŁA NR XXV/176/20 

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie powołania Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

w Gminie Mosina 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz § 14 ust. 3 Uchwały Nr LXXIV/881/18 Rady Miejskiej w Mosinie 

z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 7710), 

zmienionej rozstrzygnięciem nadzorczym nr KN-I.4131.1.517.2018.17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 

26 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 8477), Rada Miejska w Mosinie uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Powołuje się Komisję do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 

Mosina, jako komisję doraźną Rady Miejskiej w Mosinie, w następującym składzie: 

1) Arkadiusz Cebulski 

2) Ewelina Dudek 

3) Elżbieta Jarecka 

4) Łukasz Kasprowicz 

5) Jan Marciniak 

6) Dominik Michalak 

§ 2. 1. Zadaniem Komisji będzie monitorowanie całokształtu prac związanych z funkcjonowaniem systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina. 

2. Komisja, na swoim posiedzeniu, dokona wyboru ze swego grona, przewodniczącego i zastępcę 

przewodniczącego Komisji. 

3. Wyznacza się termin zakończenia prac komisji na dzień 31 grudnia 2020 r. 

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

        Przewodnicząca Rady 

 

                                                                                                         (-) Małgorzata Kaptur  



 

 

UZASADNIENIE 

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

odpadów. Na podstawie art. 3b ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w 2020 r. 

gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów 

komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

stanowiących odpady komunalne, w wysokości co najmniej 50% wagowo. W ubiegłym roku Gmina Mosina 

uzyskała poziom recyklingu na poziomie 33%. System gospodarowania odpadami był deficytowy. 

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

deficytu. 

Podjęcie niniejszej uchwały jest zatem uzasadnione. 

 

         Przewodnicząca Rady 

 

                                                                                                         (-) Małgorzata Kaptur  

 


