
Mosina, dnia 22 czerwca 2020 r. 

BR.0012.8.2.2020 

 

Data przekazania: 22.06.2020 r. 

 

       Pan 

       Przemysław Mieloch  

       Burmistrz Gminy Mosina 

        

Uprzejmie informuję, że Komisja do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi w Gminie Mosina Rady Miejskiej w Mosinie na swoim posiedzeniu w dniu  

9 czerwca 2020 r., przyjęła następujące wnioski:  

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. 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. 

 

Z up. Przewodniczącej 

Rady Miejskiej 

(-) Piotr Sokołowski 

 

 

 

Do wiadomości: 

Pan 

Jan Marciniak 

Przewodniczący 

Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina 


