Protokół z posiedzenia Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 05.04.2018 r.

Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołów z posiedzeń 21 marca i 27 lutego 2018 r.
Rozmowa z dyrektorem Związku Międzygminnego GOAP, panem Andrzejem
Springerem.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1 - 5.
Pani A. Targońska Przewodnicząca Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska
otworzyła posiedzenie Komisji w dniu 05.04.2018 r. Przywitała gości oraz członków Komisji.
Następnie stwierdziła prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności – wszyscy
członkowie komisji obecni. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. W
posiedzeniu uczestniczyli również: dyrektor Związku Międzygminnego GOAP p. Andrzej
Springer, z-ca Wójta M. Buliński, kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa W.
Orczewski, prezes ZGK J. Świerkowski oraz radni M. Przybylski, W. Majewski i D. Matysiak.
W dalszej kolejności przyjęto dwa protokoły z posiedzeń Komisji:
- z 27 lutego – 5 za, 1 głos wstrzymujący
- z 21 marca – 6 głosów za.
Ad. 6.
Na wstępie Przewodnicząca Komisji przypomniała zebranym prezentację dotyczącą
gospodarki odpadami na terenie naszej gminy.
Następnie oddano głos p. A. Springerowi, który odnosząc się do prezentacji
poinformował, że okoliczne gminy nie mają już stawki 10 zł, tylko 13 zł za mieszkańca. Wynika
to ze wzrostu opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów. Pan Dyrektor dodał, że
GOAP jest bliski zmiany opłaty, biuro pracuje nad projektem zmiany sposobu rozliczania.
Zdaniem Dyrektora, zatrudnionych jest zbyt mało osób zajmujących się kontrolą, a jak się
okazało, jest gdzie szukać oszczędności. Jedna z większych sieci handlowych płaciła co
miesiąc o 30 tys. zł mniej niż powinna.
Pan Dyrektor zaznaczył, że GOAP wykonał budżet za rok 2017. Na 2018 r.
zaplanowano budżet wysokości 152 mln zł. Po I kwartale już można powiedzieć, że sytuacja
jest stabilna. Koszty uległy zmniejszeniu dzięki zmianie rozliczenia na ryczałt z opłaty za tonę.
Pan Springer podkreślił, że stawki 11,20 zł nie uda się na pewno utrzymać w przyszłym roku.
GOAP próbuje uszczelnić system i myśli o rozliczeniach na podstawie poboru wody z
liczników (w m³). Jest niestety jeden problem - każdy rachunek wystawiony za wodę
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powoduje wystawienie nowej deklaracji, czyli ok. 6 razy w roku. Jest to stanowisko RIO i
Wojewody. Pan Dyrektor dodał, że budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne objęte jest
inną stawką. Najlepszym rozwiązaniem byłoby ustalić stawkę bezpieczną, która nie
powoduje komplikacji. Taką idealną stawką byłoby 13 zł. Pan Springer zaznaczył, że na razie
nie ma w GOAP-ie możliwości samodzielnego prowadzenia PSZOK-u przez gminy należące
do Związku. GOAP myśli o zawarciu porozumienia z gminami i przekazaniu im PSZOK-ów.
Gminy mają możliwość pozyskania środków unijnych na ten cel, czego nie może zrobić
GOAP.
Pan Dyrektor poinformował, że wkrótce zmianie ulegnie ustawa o utrzymaniu
porządku w gminach. Nie wiadomo na razie, czy i jak przebudować trzeba będzie system
zagospodarowania odpadów. Projekt miał się pojawić do końca marca. W związku z tym p.
Dyrektor proponuje odłożenie rozmów o przystąpieniu do GOAP-u do czasu nowelizacji
ustawy.
Radny K. Pilas zapytał p. Dyrektora o zmianę struktury Związku, która
spowodowałaby uproszczenie działań i zmniejszenie opłat oraz o to, czy GOAP korzysta z
dotacji z miasta Poznania, a także czy GOAP jest zadłużony. Pan Dyrektor odpowiedział, że
jedynym sposobem wprowadzenia diametralnych zmian jest rozwiązanie Związku. Dodał, że
nie ma też możliwości prawnych, by GOAP otrzymywał dotację z Poznania. Zaznaczył
również, że GOAP nie ma żadnych długów, ma wręcz lokaty w banku na ok. 9 mln zł. Wyjaśnił
również na czym polega strata bilansowa w przypadku Związku. Dodał, że rok został
zakończony bez zadłużenia. Zatrudnionych jest 100 pracowników, powinno być 108. W
ramach biura funkcjonuje również zespół egzekucyjny (8 osób).
Radny M. Przybylski zapytał o różnicę między GOAP-em i gminą Suchy Las w kwestii
cen odbioru śmieci i zagospodarowania odpadów. Pan Dyrektor odpowiedział, że w prosty
sposób nie da się tego określić. GOAP za odbiór odpadów rocznie uzyskuje kwotę 62 mln zł,
z czego na spalarnię przeznacza 6 mln zł. Realną ceną za tonę odpadów jest kwota 305-308
zł. Radny M. Przybylski przypomniał, że w jednym z artykułów Prezes Świerkowski podał
kwotę 248,04 zł. Pan Prezes sprecyzował, że kwota ta dotyczy wyłącznie odpadów zielonych.
Zarówno GOAP jak i ZGK płacą taką samą cenę za wywóz odpadów zielonych. Radny
Przybylski zauważył, że ceny wywozu odpadów są porównywalne. Pan Dyrektor zaznaczył,
że są takie same, inaczej sprawa trafiłaby do UOKiK-u.
Radny M. Przybylski dodał, że Wójt Wojtera w przeszłości podkreślał, że gminy
będące w Związku są beneficjentem długów GOAP-u. Zapytał, czy w momencie wychodzenia
gminy Suchy Las w 2013 r., GOAP miał długi w sensie rzeczywistym i czy gmina została nimi
obciążona. Pan Dyrektor odpowiedział, że w umowie nie ma mowy o długu tylko o stracie.
Początkowo gmina Suchy Las nie była obciążona, spłata następuje od tego roku i będzie
kontynuowana w roku 2019. Pan Springer dodał, że Poznań będzie dążył do tego, aby każda
gmina odpowiadała za swoje zobowiązania. Jeżeli gmina będzie wychodzić ze Związku, to
będzie musiała pokryć stratę, aby nie robili tego pozostali członkowie.
Radny M. Przybylski zapytał o możliwości prawne zlecania spółce gminnej
wykonywania usług, tak jak miało to miejsce w latach 2012/2013. Czy można zagwarantować
ZGK takie działania? Pan Dyrektor zaznaczył, że prowadzenie PSZOK-u można zlecić,
natomiast na usługi musi być przeprowadzony przetarg.
Radny D. Matysiak zapytał o dotychczasowych przewodniczących Związku. Pan
Dyrektor podał kolejno nazwiska: p. Kruszyńskiego, p. Jędrzejewskiego, p. Staszica oraz
obecnego prezesa – p. Lewandowskiego.
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Przewodnicząca Komisji zapytała o to, jak p. Dyrektor widzi możliwość powrotu
gminy do GOAP-u. Pan Springer wyjaśnił, że najpierw trzeba będzie opracować nowy statut
Związku, następnie zostanie on przesłany do wszystkich gmin i one będą musiały podjąć
stosowne uchwały. Zaznaczył również, że wejście do Związku powinno nastąpić od nowego
roku, a nie w trakcie bieżącego, ponieważ trudne będą wtedy kwestie rozliczeniowe. Pan
Dyrektor poinformował, że GOAP wejdzie w nowy rok jeszcze na starych zasadach, ale z
opłatą powiększoną o 1 zł. Konieczne będzie również zorganizowanie stanowiska dla
pracownika GOAP-u, który przez 3 dni będzie obsługiwał mieszkańców, a przez kolejne 2 dni
będzie zajmował się pracami biurowymi. Pomieszczenie dla pracownika jest dzierżawione
przez GOAP od gminy.
Przewodnicząca spytała również o to, z czego wynika różnica w stawce opłaty – w
gminie 18 zł, a w GOAP-ie 13 zł. Pan Dyrektor wskazał brak wysokiej zabudowy w gminie oraz
zbicie ceny w przetargu przeprowadzonym przez GOAP.
Prezes Świerkowski nawiązał do informacji przekazanej w Teleskopie o tym, że cena
za tonę odpadów wynosi w GOAP-ie 343 zł. Pan Dyrektor wyjaśnił, że informacja nie była
zgodna z prawdą i była głęboko idąca manipulacją. Ciężko jest określić dokładną kwotę,
ponieważ wprowadzony jest ryczałt. Cena za odpady zmieszane to ok. 280 zł.
Przewodnicząca zarządu os. Suchy Las-Wschód A. Ankiewicz zapytała o wywóz
odpadów w obwodach Krzyżowniki i Smochowice, które mają podobną zabudowę, jak gmina
Suchy Las. Pan Dyrektor nie mógł podać konkretnych danych, ponieważ obwody połączone
są z dzielnicą Piątkowo.
Radny M. Przybylski zapytał, czy GOAP może w roku 2018 zagwarantować stawkę 12
zł. Pan Springer potwierdził i dodał, że obejmie również nieruchomości niezamieszkane.
Wspomniał również, że odpady biodegradowalne nie są ograniczane ilościowo, natomiast
odpady zielone ograniczone są do 60 litrów na mieszkańca. Odpady te zbierane są w tym
samym pojemniku i jeżeli mieszkańcowi nie wystarcza jeden, to musi dokupić następny. W
związku z tym widoczne jest zwiększenie ilości kompostowników.
Prezes Świerkowski zapytał o utrzymywanie pojemników. Pan Dyrektor
odpowiedział, że zarówno pojemniki na zielone jak i na zmieszane odpady muszą być
utrzymywane w odpowiednim stanie przez samych właścicieli. Dodał, że potrzebny jest zapis,
że pojemniki przechodzą do kolejnych przewoźników, co nie będzie powodowało
zamieszania i niepewności pracowników obsługujących śmieciarki.
Radny P. Tyrka zwrócił uwagę na to, że gmina Suchy Las ma głównie zabudowę
jednorodzinną, ale częściowo rozproszoną – jak np. w Złotkowie czy Złotnikach. Radny
obawia się, że stawka dla odległych nieruchomości będzie większa niż 12 zł. Pan Springer
zaznaczył, że już dzisiaj prawo pozwala na różnicowanie stawek na terenach gminnych. Na
razie nie ma jeszcze wyników prowadzonych konsultacji, ale różnica może wynieść 2-3 zł. W
nowym projekcie ustawy ma znaleźć się zapis o obniżeniu opłaty dla tych, którzy posiadają
kompostownik.
Radny K. Pilas zapytał o oficjalną formę przekazania informacji o powrocie do GOAPu przez gminę oraz jakich argumentów należałoby użyć, a także jak pozyskać szczegółowe
informacje i dane od GOAP-u. Pan Dyrektor stwierdził, że najlepiej zwrócić się z wnioskiem o
udostępnienie informacji publicznej. Istnieje też możliwość uczestniczenia w Zgromadzeniu
Związku, można kwestię Suchego Lasu uwzględnić w programie. Radny D. Matysiak poprosił
o preliminarz spotkań Zgromadzenia.
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Radny K. Pilas złożył wniosek o zwrócenie się do GOAP-u o udzielenie wiarygodnych
danych i informacji na temat wstąpienia do Związku, czy będzie ono korzystne dla
mieszkańców oraz jakie warunki musi spełnić gmina, by zostać członkiem Związku.
Głosowanie w sprawie wniosku: 5 głosów za, 1 głos wstrzymujący.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy GOAP będzie miał korzyści z powrotu Gminy Suchy
Las. Pan Dyrektor odpowiedział, że powrót daje szansę na uszczelnienie systemu. Na pewno
pojawią się trudności organizacyjne, ale z tym GOAP da sobie radę.
Podziękowano p. Dyrektorowi A. Springerowi za przybycie.

Ad. 7.
Przewodnicząca Komisji przypomniała o posiedzeniu w dniu 12 kwietnia i o zmianie
miejsca – posiedzenie odbędzie się w Biedrusku. Udzieliła również informacji w sprawie
uzgodnień mailowych w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.
Przewodnicząca zgłosiła również zniszczenia na przystanku „artystycznym” przy ul.
Obornickiej.

Ad. 8.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono (godz. 10.20).

Sporządziła:
Dorota Majchrzak

Przewodnicząca KKiOŚ:
Agnieszka Targońska
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