
BR.0012.3.6.2017 
 

         Protokół Nr 35/2017 Komisji Infrastruktury  
 

z wyjazdowego posiedzenia, 
które odbyło się w dniu 9 maja 2017 roku 

________________________________ 
 

w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Koninie, ul. Sulańska 13 
 

 
Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 19.00. 
 
W posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 
 
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Porządek posiedzenia: 
 
Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie. 

 
 Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr 

KORYTKOWSKI. 
 

 Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr Korytkowski powitał wszystkich 
uczestniczących w posiedzeniu.  
 Powiedział, cytuję: „Szanowni Państwo istotną sprawą jest to, że będziemy dzisiaj 
chcieli przyjrzeć się funkcjonowaniu MZGOK, firmy która jest jedną myślę z ważniejszych 
firm, jednostek organizacyjnych miasta, gdzie ostatnio na temat tejże firmy mówi się 
w kontekście gospodarki odpadami komunalnymi samorządów. Chcieliśmy przyjrzeć się temu 
jako radni, jak ten zakład funkcjonuje i z jakimi problemami właśnie w tym zakresie się 
spotyka. Na samym początku, tutaj wiem, że Pan Prezes nam przygotował pewne informacje 
i prosiłbym pokazać to co Państwo przygotowali dla nas jeśli chodzi o to spotkanie. Oddaję 
głos prezesowi, ale najpierw film.” 
 
 Elżbieta STREKER- DEMBIŃSKA Dyrektor Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania 
Odpadów omówiła prezentowany film dotyczący działalności Zakładu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi Sp. z o. o w Koninie.  
 
 Kolejno głos zabrał Jan SKALSKI – Prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi w Koninie, cytuję: „Witam serdecznie, bardzo się cieszę, że Radni Miasta 
Konina wizytują Zakład.  
 Na dzisiaj spółka jest zorganizowana w sposób następujący - są wydzielone dwa 
zakłady produkcyjne: Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów i Zakład 
Mechanicznego Przetwarzania. Pani dyrektor nie muszę Państwu przedstawiać, a Pana 
dyrektora Szymona Kociorubę muszę przedstawić, o ile nie był jeszcze znany. Ja w swoim 
wystąpieniu sygnalnie przedstawię Państwu pewne tematy organizacyjno-ekonomiczne, 
natomiast koledzy, Pani Elżbieta Streker-Dembińska i Pan Szymon Kocioruba uszczegółowią 
wypowiedz już konkretnymi danymi z poszczególnych zakładów.  
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 Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, zdolność przerobowa 
94 tysiące ton w skali roku, wartość planowana około 130 tysięcy GJ energii cieplnej na rok, 
około 40 tysięcy MW godzin energii elektrycznej.  
 Zakład Mechanicznego Przetwarzania Odpadów to składowisko o powierzchni 16,4 h, 
kompostownia o mocach przerobowych, kompostownia pryzmowa 20 tys., tunelowa 13 tys. 
ton w skali roku. Sortownia w skali roku może przerobić 47 tys. ton odpadów. Oprócz tych 
wymienionych elementów Zakładu Mechanicznego Przetwarzania Odpadów jeszcze mamy 
punkt selektywnego gromadzenia.  
 Proszę Państwa o poszczególnych zakładach będą mówić dyrektorzy, natomiast moja 
refleksja ogólna i to przekazuję Państwu z dużą satysfakcją, że przy tej kadrze, którą 
posiadamy, stan zatrudnienia 138 osób na dzisiaj, w tym 60 osób z wyższym wykształceniem, 
jest to bardzo dobry wskaźnik. Twierdzę, że z tym zapleczem kadrowym, z tym technicznym 
wyposażeniem jesteśmy w stanie sprostać zadaniom planowym, zadaniom wynikającym 
z litery prawa. Wiadomo, że w pewnym stopniu tendencja Unii Europejskiej w zakresie 
gospodarki odpadami zmienia się i to zmienia się dość radykalnie. Nie powiem, że w związku 
z tym my zostajemy już gdzieś tam „w ogonie”, ale ta tendencja o cyklu zamkniętym 
gospodarki odpadami będzie powodowała, że znowu musimy wyłożyć ciężkie pieniądze, 
mówię w skali kraju oczywiście, na zakłady przetwórstwa surowców wtórnych, surowców 
pochodzących z odpadów. Projekt dyrektywy już jest po konsultacjach i czy chcemy czy nie 
chcemy, Polska również będzie tą dyrektywą objęta. Ale to jest perspektywa jeszcze kilku lat, 
póki co stwierdzam z całą stanowczością, jesteśmy zakładem działającym zgodnie z literą 
naszego prawa krajowego i na dzisiaj stwierdzam autorytatywnie, nie widzę żadnych 
problemów natury technologicznej, produkcyjnej, damy sobie radę. Jak Państwu wiadomo 
pojawiły się „problemiki” natury społecznej w załodze, ale jakoś je rozwiążę. Tyle ode mnie.” 
 
 Kolejno głos zabrała Dyrektor Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA. Przedstawiając prezentację dotyczącą 
działalności MZGOK powiedziała, cytuję: „My będziemy Państwu przy zwiedzaniu opowiadać 
więcej, w momencie kiedy będziemy przechodzić w pewne obszary. Dla informacji - 
zestawienie ilości odpadów, żebyście Państwo wiedzieli co do nas, kto do nas coś ewentualnie 
przywozi.  
 Przede wszystkim gminy przywożą swoje odpady ze zbiórki komunalnej i jak Państwo 
widzicie ponad 60 tysięcy ton tych odpadów – 23,01 przyjechało w ubiegłym roku do nas. Więc 
te mity, że gminy słabo wożą, to są troszeczkę przesadzone, pół naszej produkcji tworzone jest 
spośród odpadów przywożonych przez gminy.  
 Następnie są dostawcy tzw. odpadów 19.12, to są odpady, które pochodzą 
z doczyszczania, bądź są wstępnie przetworzone jako odpady komunalne, ale też pochodzą 
z odpadów komunalnych, to też jest dość duża ilość, 26 tysięcy.  
 Do kompostowni przychodzą biologiczne, do sortowni przychodzą te selektywnie 
zebrane, te co w domu zbieramy butelki, szkło, papier, ale one niestety nie są jeszcze w stanie, 
który nadawałby się do recyklingu, w związku z tym w sortowni są doczyszczane i to co 
zostanie z tej sortowni, to co pozostaje z doczyszczenia, trafia również do spalarni.  
 I mamy jeszcze grupę odpadów do składowania i odzysku, to są takie, które mogą 
jeszcze na składowisku być, zaraz kolega będzie o tym opowiadał.  
 Tutaj mamy wyniki, ale myślę, że to w dyskusji na końcu. To są nasze przychody 
i koszty roku 2016 i jest też wynik minus, ale my spodziewaliśmy się takiego cyklu bo taki cykl 
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był już przewidziany w modelu finansowym i z tego powodu mieliśmy też dużo 
wypracowanych zysków w latach poprzednich, po to żeby móc odpowiednio tutaj zareagować. 
 Tak wyglądała nasza spółka w poszczególnych latach, to jest rok 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013 kiedy jeszcze nie było spalarni, w 2014 gromadziliśmy bardzo dużo odpadów, 
a więc przyjeżdżało do nas sporo „towaru”, bo przygotowywaliśmy się do rozruchu, do tego, 
żeby przejść przez zupełnie nową formułę. I rok 2016 ze stratą 922 tys. zł, która wynikała nie 
tyle z działalności Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, co z funkcjonowania 
całej spółki, o tym będzie kolega później mówił. 
 I przechodzimy dalej, a więc produkcja i eksploatacja zakładu termicznego. Ile żeśmy 
spalili? Tutaj pokazuję już w pierwszym kwartale, te wyniki w pierwszym kwartale tego roku 
mamy podsumowane i też pokazujemy tendencje - 20.03.01 to są zmieszane odpady 
komunalne, większość stanowi nasze paliwo, uzupełniamy je 19.12.12, czyli to są odpady, 
które mogą do nas przyjechać z całej Polski. I tak prawdę mówiąc to w tej chwili firmy bardzo 
zabiegają o to by móc te odpady do nas przywieźć, ponieważ z tymi odpadami nie ma co w kraju 
zrobić. Wybudowano bardzo dużo mechaniczno-biologicznych przetwórni, które produkują 
wynikiem ich funkcjonowania jest właśnie odpad o kodzie 19.12 i z tym odpadem za bardzo 
nie ma co zrobić. Wszyscy myśleli, że spalą je cementownie, ale cementownie mają też 
ograniczoną ilość i wydolność. 
 ZGOK pokazuje Państwu pierwszy kwartał 2017 roku w takim oto słupku – energia 
cieplna, energia cieplna na potrzeby własne, producentów elektrycznej, ilość spalonych 
odpadów, produkcja paliw, czas pracy spalarni. To są podstawowe dane, którymi się tutaj 
do analiz posługujemy.  
 Jak Państwo wiedzą naszym podstawowym zadaniem jest unieszkodliwienie odpadów 
i w zasadzie moglibyśmy odpady spalić, nie spalić w czymś, tylko odpady się same palą, bo są 
same w sobie paliwem. Poza tym odzyskujemy z nich jeszcze energię cieplną i elektryczną. 
Jeśli chodzi tutaj o energię cieplną, jesteśmy tutaj zobligowani jakby odbiorem, czyli ile MPEC 
kupi, tyle mu sprzedamy.  
 To pokazujemy, to jest podobny wynik tylko pokazujemy te różnice. Pierwszy kwartał 
2017 jest lepszy niż pierwszy kwartał 2016, ta tendencja się utrzymuje w kolejnych miesiącach. 
A więc to nie są kwestie cen tylko kwestie ilości, w produkcji jest postęp. Oczywiście z tego 
procesu powstają odpady po procesowe, są to popioły, żużle i metale. Metale sprzedajemy, 
(tym się Pan Sławek zajmuje) natomiast na popioły i żużl musimy znaleźć odbiorcę, który od 
nas to weźmie do zagospodarowania. Jeśli chodzi o żużle, jesteśmy gotowi, mamy wszystkie 
badania i cały proces waloryzacji mamy dopracowany, jesteśmy gotowi, żeby gminy odbierały 
od nas żużel i zagospodarowywały jako materiał ewentualnie pod budowę dróg. Na tym się 
nasz rola kończy, w dalszej gotowości pozostajemy, czy gminy z tego skorzystają, czy nie 
to jest zupełnie inny punkt widzenia.  
 Zamówienia publiczne, tak jak już mówiłam, na razie gminy nie odbierają od nas żużli, 
w związku z tym rozpisaliśmy przetarg na obiór żużli również na odbiór i odzysk żużli, również 
na odbiór odpadów niebezpiecznych czyli popiołu. Terminy tych przetargów już dobiegły 
końca. Przetarg na żużle został wyjątkowo dobrze rozstrzygnięty, cena bardzo atrakcyjna, 
zaczynaliśmy z pułapu 80-90 zł, w tej chwili odbiorcę mamy za 40 zł, także odbiera żużel 
z naszego zakładu.  
 Serwisowaniem zakładu zajmuje się wybrana w przetargu firma, na bieżąco 
są wykonywane prace konserwacyjne przez naszych pracowników, również ogłosiliśmy 
przetarg na świadczenie tej usługi serwisowanie na 1,5 roku - od lutego do końca przyszłego 
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roku. Obowiązkowo musimy przeprowadzać przeglądy, remonty gwarancyjne, które 
są wymagane aby wykonawca utrzymał nam gwarancję. 
 I podobnie jak w ubiegłym roku na realizację tego przetargu złożą się trzy zadania, 
a więc przegląd kotła, przegląd instalacji oczyszczania spalin i cała automatyka i para i woda. 
Zobowiązania gwarancyjne, które wykonawca jeszcze ma w stosunku do nas, w pierwszym 
kwartale część tych zobowiązań już wykonał, natomiast pozostały jeszcze prace, które wykona 
w okresie tegorocznego postoju, ponieważ nie chcemy wyłączać instalacji bez potrzeby, ona 
bardzo ładnie pracuje, osiąga bardzo dobre wyniki, więc czekamy na ten planowany okres 
przestoju i wówczas sprawy będą pozałatwiane i wyłączanie awarii ustaje, oczywiście nie 
wystąpiły.  
 Ostatni punkt, to było uzyskanie przez zamawiającego koncesji OPC, to jest bardzo 
poważna sprawa, ponieważ spalarnie w 42% tej dopłaty 20.03.01, mogą być kwalifikowane 
jako dodatkowe źródło energii, ale z tymi koncesjami przede wszystkim Urząd Regulacji 
Energetyki ma poważny problem. Mam dobrą informację, że dostaliśmy dzisiaj do sczytania 
projekt naszej koncesji, także wszystko zostanie zakończone pomyślnie.  
 Wyniki finansowe za pierwszy kwartał, to są już pieniądze. Przychody z odpadów, 
przychody ze sprzedaży energii cieplnej, przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, sprzedaż 
surowców wtórnych i dotacja amortyzacyjna. Co to jest dotacja amortyzacyjna? My 
powinniśmy co roku, zresztą jak każda firma, odpisujemy amortyzację. Ale ponieważ jest to 
projekt, który był finansowany w 50% z Unii Europejskiej, stąd koszty zaliczamy 50% tej 
amortyzacji. Ono się nam w bilansie pojawia po stronie kosztów - 100% amortyzacji, ale po 
stronie przychodów pojawia się właśnie ta dotacja amortyzacyjna.  
 Jak Państwo widzicie, przychody ze sprzedaży surowców wtórnych, ze sprzedaży 
energii cieplnej, w większości pokrywają nasze tutaj wymagania. Na kolejnym slajdzie 
pokażemy koszty jak one się kształtują. To proszę zwrócić uwagę, one są podane procentowo, 
po to żeby sobie uświadomić, że wiele z tych kosztów to są koszty stałe, tak jak amortyzacja, 
która jest bezdyskusyjna, ale to nie jest wydatek, to jest odpis amortyzacyjny, który musimy 
księgowo zrobić i on wpływa na to, że zachowujemy bardzo dobrą płynność finansową, 
jesteśmy w stanie pokryć wszystkie zobowiązania.  
 Zużycie materiału i energii niewiele, natomiast usługi obce, tu w usługach obcych 
mamy przede wszystkim usługi remontowe, pozbycie się odpadów, które powstają w wyniku 
unieszkodliwiania odpadów, wynagrodzenia stanowią 9%, ubezpieczenia społeczne, pozostałe 
koszty rodzajowe, odsetki, itd.. Także tu widać w jakich obszarach możemy zarządzać naszym 
zakładem aby minimalizować koszty. To są takie obszary, z których się nie wyrwiemy, bo są 
to tzw. koszty stałe, podobnie jak wynagrodzenia, które muszą odpowiadać wartościom 
projektowym, które zostały przyjęte na początku projektu, a więc ponad 48 stanowisk pracy 
miało być związanych bezpośrednio z tym projektem. Tutaj już jest w liczbach, ale pokazuję 
Państwu, to co jest „ciepłe” to są przychody, to co jest „chłodne” to są wydatki. Przychody są 
większe niż wydatki, w związku z tym sama spalarnia w pierwszym kwartale wygenerowała 
przychód, który pozwala nam funkcjonować.” 
 
 Przedstawiona prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 Następnie głos zabrał Dyrektor Zakładu Mechanicznego Przetwarzania Odpadów 
Szymon KOCIORUBA, cytuję: „Obszar działania całego zakładu, czyli obwód 35 gmin, 
prawie 350 tysięcy mieszkańców. W skład obu wchodzą instalacje ZTUOK, czyli spalarnia 
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odpadów, ZMPO - sortownia, kompostownia, składowisko i punkt selektywnej Zbiórki 
Odpadów – PSZOK.  
 Składowisko jako najstarsza budowla o powierzchni 16,8 h, pojemność całkowita 
składowiska 2.815.000 m3, co w przeliczeniu na zagęszczone odpady daje masę 1.967.000 ton, 
stopień wypełnienia kwatery na dzień – połowa października ubiegłego roku – to jest 56,3%, 
pozostała pojemność do wypełnienia 43%. 
 Według projektu budowlanego składowiska miało ono być eksploatowane do 2025 
roku, natomiast wiem w tej chwili, że może być eksploatowane dużo dłużej, ponieważ są tak 
duże ograniczenia wprowadzenia jeśli chodzi o składowanie odpadów, myślę że nie będziemy 
w stanie go wykorzystać, aby dojść do rzędnej zamknięcia, która wynosi 113 metrów, a my 
w tej chwili na jednej części składowiska jesteśmy na poziomie 101 m n.p.m., na drugiej 105 
m n.p.m. Biorąc pod uwagę to, o czym Pan Prezes wspominał wcześniej, czyli o gospodarce 
i obiegu zamkniętym, można w tej chwili powiedzieć, że na pewno składowisko nie będzie 
zamknięte na poziomie planowanego zamknięcia, tylko dużo wcześniej.  
 Ilość odpadów przyjęta na składowisko w 2016 roku, jest to tylko 13 tys. ton, jest to 
ponad czterokrotnie mniej niż w 2015 roku. Wynika to z tego, że już w 2016 roku wszystkie 
odpady zmieszane szły na spalarnię i tutaj składowisko można powiedzieć, że pracowało na 
„pół gwizdka”. Porównując do okresu pierwszego kwartału ubiegłego roku i obecnego, to w 
tym roku podjęliśmy działania pozyskania odpadów z zewnątrz, głownie odpadów 
budowlanych i odpadów o kaloryczności poniżej 6 MJ, które spełniają warunki składowania. 
Patrząc sobie na ubiegły rok, kiedy to było w pierwszym kwartale 1800 ton, to w tym roku było 
to ponad 8000 ton, więc wzrost jest zdecydowany, także wartościowy ze 178 na 702.000, więc 
składowisko w tym okresie jest dużo bardziej rentowne niż w roku ubiegłym.  
 Na składowisku występuje obowiązkowa infrastruktura w postaci 157 studni 
odgazowania, do tych studni odgazowania poprzez rurociąg tłoczący są podłączone dwa 
agregaty prądotwórcze o mocy 407 kcal i 469 KW. W zeszłym roku wyprodukowaliśmy 
z biogazu na składowisku 2751 MWh. Tak dla porównania analogicznych okresów, to 
w pierwszym kwartale ubiegłego roku były to 443 MWh, a w pierwszym kwartale obecnego 
roku 650 MWh.   
 Sortownia, podstawowym zakresem pracy sortowni jest przyjęcie do procesu odzysku 
odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, doczyszczenie ich i sprzedaż gotowego 
surowca. W tym roku planujemy około 7.500 ton odpadów z selektywnej zbiórki. Ilości 
odpadów, które były przyjęte w ubiegłym roku na sortowni to 6912 ton odpadów pochodzących 
z selektywnej zbiórki i jeszcze w miesiącu styczniu 2286 ton zmieszanych odpadów 
komunalnych trafiło na sortownię. W porównaniu z kwartałem ubiegłego roku, tu już nie będę 
rozróżniał asortymentu, tylko mogę powiedzieć, że w ubiegłym roku było 1572 tony, w tym 
roku 1592, więc można powiedzieć, że te poziomy są w zasadzie takie same.   
 Kompostownia jest kolejną instalacją. Posiadamy dwie linie do kompostowania, jest to 
kompostownia pryzmowa o wydajności 20.000 ton i kompostownia winylowa z wymuszonym 
napowietrzaniem, która może wyprodukować 13.000 ton odpadów w ciągu roku. W ubiegłym 
roku przyjęliśmy przez cały rok 8,5 tys. ton odpadów zielonych podlegających biodegradacji. 
W tym roku w pierwszym kwartale było to 1167, a w pierwszym kwartale ubiegłego roku 746 
ton. Te pierwsze trzy miesiące, to są takie miesiące kiedy ta selektywna zbiórka się rozkręca, 
więc ten najgorszy okres jest dopiero przed nami, stąd też może nieproporcjonalne jest to do 
ubiegłego roku, natomiast ten wynik z ubiegłego roku będzie być może poprawiony.  
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 Dodatkowo jesteśmy zobligowani do prowadzenia punku zbiórki selektywnej odpadów 
komunalnych, do niego mieszkańcy mogą bezpłatnie przywozić wszystkie odpady selektywnie 
gromadzone. W ubiegłym roku było to 816 ton, myślimy, że w tym roku będzie to ok 1000 ton. 
Na razie również widać, że i w pierwszym kwartale obecnego roku i ubiegłego te ilości były 
nieznaczne, ponieważ 112 ton w ubiegłym roku i 70 ton w roku obecnym.  
 Dodatkowo w Zakładzie Mechanicznego Przetwarzania Odpadów funkcjonuje Wydział 
zaopatrzenia i administracji, który odpowiada za całościową realizację zadań związanych 
z gospodarką zaopatrzeniową oraz magazynową i administracją budynkami oraz komórka 
utrzymania ruchu, gdzie tam są mechanicy i elektrycy, którzy w miarę możliwości 90% napraw 
naszego sprzętu wykonują we własnym zakresie, bez konieczności korzystania z serwisu.  
 Dane finansowe nie wyglądają już tak ładnie w Zakładzie Termicznego 
Unieszkodliwiania Odpadów, z tym że należy pamiętać, że musimy traktować cały zakład jako 
jeden kompleks, ponieważ odpady idące na spalarnię kiedyś trafiały na składowisko, 
w tej chwili tu i tam tylko selektywna zbiórka i odpady zielone. Dla przykładu, w ubiegłym 
roku udało nam się osiągnąć zysk na Zakładzie Mechanicznego Przetwarzania w wysokości 
194.000 gdzie widać, że składowisko wygenerowało największą stratę w wysokości 976.000, 
ale to było związane z tym, że w styczniu było przyjęte ponad 2000 ton, które z jednej strony 
zrobiły przychód, natomiast z drugiej strony wygenerowało kwotę, którą trzeba było 
uregulować do Marszałka, za balast, który poszedł na składowisko oraz sortownia, która 
wygenerowała 330.000 straty.  
 Wielkość obrotów, przychodów na tych obiektach, bardzo duży koszt stanowi 
amortyzacja, której nie jesteśmy w stanie uniknąć. Przy składowisku, które wygenerowało 
1.000.000 przychodu, 475.000 stanowi amortyzacja, więc to jest praktycznie taki czynnik, który 
również wskazuje to, że naprawdę będzie ciężko nam wypracować jakieś pieniądze na plusie.  
 Rozliczenie I kwartału obecnego roku na razie jest strata w wysokości 250.000 zł. 
Składowisko dzięki zintensyfikowanym działaniom, żebyśmy z kraju pozyskali odpady, które 
można składować, bo jest to ostatni dzwonek, żeby jeszcze to nasze składowisko dopełniać, 
gdyż przepisy są już coraz bardziej restrykcyjne, że naprawdę katalog odpadów 
do składowania, że w zasadzie niedługo nie będzie można składować nic. Udało nam się 
pozyskać kilkanaście tysięcy ton odpadów, szczególnie budowalnych, które przyjmujemy na 
składowisko.  
 Sortownia, która niestety z roku na rok cały czas tą stratę wykazuje, ale proszę też 
Państwa o spojrzenie na tą pozycję przychodów na sortowni, przyjęcie odpadów na sortowni, 
które było w wysokości prawie 6 tys. ton, wynosił 1595 zł, jest to 1 zł za tonę, jest to ewenement 
w skali kraju, gdzie nigdzie więcej nie ma złotówki za tonę, tylko to są kwoty rzędu 50 do 
200 zł.  
 Takie wnioski, tutaj to co już wcześniej mówiłem czyli o prawie, które znacząco 
ograniczyło ilość odpadów do składowania, więc należy się liczyć z tym, że składowisko będzie 
po prostu po woli wygaszało swoją działalność i tylko będzie służyło do naszej bieżącej 
działalności.  
 Podstawowym problemem dotyczącym sortowni jest duży poziom zanieczyszczeń 
występujących w odpadach z selektywnej zbiórki, bo można powiedzieć, że w tworzywach 
sztucznych sięga on 50% . Ten balast co prawda jako paliwo energetyczne idzie na spalarnię, 
natomiast bardzo pracochłonne przerabianie tworzyw sztucznych, żeby z tego jakiś wynik 
zrobić. 
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 Kolejnym takim typowo ludzkim problemem jest duża absencja pracowników, nie raz 
jest problem, żeby dwie linie na jednej zmianie obsadzić pełną obsadą, żeby można było 
równolegle dwa surowce wtórne przerabiać.  
 Tu też wcześniej sygnalizowałem problem jednej symbolicznej złotówki za tonę, 
odpadów które pochodzą z selektywnej zbiórki, one przy bardzo ekonomicznej sortowni już 
z góry skazują na stratę.  
 Kolejny problem, niestety musimy zdawać sobie z tego sprawę, że infrastruktura na 
tamtej części jest już przestarzała. Najstarsze maszyny mają 17-18 lat, one przez wiele lat 
pracowały na trzy zmiany, naprawdę w ciężkich warunkach. Spycharka jest tutaj od 1999 roku 
ona już podwozie miała wymieniane kilkakrotnie, raz miała wymieniany silnik, kompaktor 
podobnie. Ciągniki na sortowni przez 10 lat też pracowały na trzy zmiany, więc tutaj jest to 
również organizacyjnie i eksploatacyjnie duży problem, z którym staramy się walczyć. Często 
zdarzają się przestoje tych maszyn, bo jest po prostu nie do przewidzenia kiedy coś z nimi się 
wydarzy. I to w zasadzie wszystko w takim krótkim skrócie.”  
 
 Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI podziękował za 
wprowadzenie radnych w zagadnienia dotyczące funkcjonowania obu zakładów MZGOK 
i otworzył dyskusję. 
 
 Głos zabrał Witold NOWAK, cytuję: „Krótkie pytania i może krótkie odpowiedzi 
uzyskam nie będę tutaj przedłużał. 19.12.12 mówiła Pani Elżbieta, co to za odpady chciałem 
zapytać?  
 Padło również takie sformułowanie ile MPEC kupi, tyle my sprzedamy. Chciałem 
zapytać, czy chce MPEC kupować tą energię cieplną?  
 Jesteśmy gotowi do przekazania żużlu pod budowę dróg. Gminy nie kupują tego żużlu. 
Dlaczego nie kupują? I czy ten żużel, rozumiem, że spełnia wszelkie normy jakościowe do tego, 
żeby być do tej budowy dróg zdatny? To co jest problemem?  
 Czy w strukturze kosztów będziecie Państwo zmierzać do tego by zmniejszyć te koszty 
na usługach remontowych i zastąpić je własnymi i w związku z tym zwiększyć koszty własne, 
w związku z pracownikami? Jaka jest tendencja? Bo, że tych kosztów trzeba gdzieś szukać, 
zmniejszać, to tak mówiliście.  
 I ostatnie pytanie, czy instalacje na biogazowni i te urządzenia, które są na składowisku, 
są własnością spółki, czy ktoś tutaj to dzierżawi?” 
 
 Dyrektor Zakładu Mechanicznego Przetwarzania Odpadów Szymon KOCIORUBA 
odpowiedział, że odpady 19.12.12 to wynik wewnętrznego przetwarzania odpadów, tzw. wkład 
posortowniany. 
 
 Dyrektor Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA dodała, cytuję: „Czyli to jest to 50% 
wysortowane z selektywnie zebranych odpadów, między innymi, tu jest również19.12.12. 
To jest również produkt, który przywożą nam zakłady mechaniczne. Duża instalacja 
z Warszawy stwierdziła, że opłaca jej się przywozić do nas swoje właśnie posortowniane 
odpady.” 
 
 Radny Janusz ZAWILSKI zapytał, cytuję: „Co jest sensem tych odpadów? Nie wiem, 
szkło, materiał, drewno?” 
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 Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA odpowiedziała, cytuję: „Tam nie ma, tam nie może 
być plastiku, papieru, metalu, one już są wysortowane, to jest wszystko co zostało. Są jeszcze 
odpady 19.12.10, to jest tak zwane paliwo alternatywne, produkowane również z odpadów 
komunalnych. Ono podlega większej przeróbce, bo jest nasuszone, frakcjonowane, 
odpowiedniej kaloryczności, odpowiedniej grubości i odpad jest traktowany jako paliwo 
alternatywne. My możemy takie paliwo przyjmować, ale nie przyjmujemy, bo za paliwo 
musielibyśmy płacić, a my jesteśmy od tego, żeby unieszkodliwić.  
 Drugie pytanie dotyczyło MPEC. MPEC mówi tak - sprzedaję tyle ciepła ile obywatele 
chcą kupić, w związku z tym, to ten najbardziej wymagający odbiorca, czy indywidualny 
mieszkaniec, jest tym najbardziej ryzykowanym odbiorcą, bo on jak jest ciepło to nie bierze 
ciepła, a jak jest zimno, to wtedy się dogrzewa, a niektórzy przechodzą na inne ogrzewanie. 
 Proszę Państwa, my mamy możliwość podawania 400 m³ wody na godzinę do sieci 
ciepłowniczej. Niedawno przeprowadziliśmy taką próbę, bo nigdy do tej pory nie udało nam 
się na tych maksymalnych wielkościach być, bo nikt od nas tak dużo tego ciepła nie chciał 
kupować. Dostawcą ciepła jest zespół elektrowni, a my zaledwie 10% tych potrzeb 
mieszkańców zapewniamy. I to jest ten podział rynku, to jest taka cicha umowa między 
partnerami. Elektrownia wpuściła nas, pozwoliła nam to ciepło sprzedawać, ale mówi - nie 
więcej niż tyle, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować i nie musieli wygaszać swoich 
instalacji. Natomiast w najbliższym czasie, w sierpniu instalacja w Koninie, Elektrowni Konin 
zostanie wyłączona, ponieważ idzie do remontu i pytano nas, MPEC nas zapytał, czy jesteśmy 
w stanie w okresie letnim dać taką ilość ciepła, żeby wystarczyło dla mieszkańców na tą ciepłą 
wodę. I chcieliśmy sprawdzić jak dużo możemy dać i jak daleko to sięgnie, bo my nie mamy 
tak wielkich instalacji i takiego przesyłu jak elektrownia. I właśnie niedawno zrobiliśmy taką 
próbę, po pierwsze sprawdziliśmy, że te 400 m³ na godzinę spokojnie możemy dać, że nasze 
pompy nawet są w stanie na drugą stronę Konina to ciepło dostarczyć i to jest dla nas bardzo 
dobre. Przez ten jeden dzień zarobiliśmy bardzo dużo pieniędzy, bo wyłączyliśmy elektrownię 
i w ten sposób daliśmy to ciepło. Normalnie jak dajemy na dobę około 400 GJ, to daliśmy 
ponad 600, tak że zarobiliśmy na tym i szykujemy się, żeby w sierpniu, bo żebyście Państwo 
wiedzieli, umowa jest taka, że my, ta nowa instalacja w okresie poza grzewczym nie dajemy 
w ogóle ciepła, my dajemy wszystko na energię elektryczną, a elektrownia utrzymuje sobie to 
ciepło, ten minimalny popyt, żeby całe te instalacje funkcjonowały. Tym razem będzie trochę 
inaczej, w sierpniu my damy całość ciepła, natomiast we wrześniu my pójdziemy do remontu 
i będą dalsze działania.  
 Żużel, to co powiedziałam, zobaczycie Państwo naszą instalację. Postępowanie 
z żużlem nie jest takie proste, bo 12 tygodni trwa proces pełnej waloryzacji. To jest po pierwsze 
wybranie wszystkiego co w tym żużlu jest niepotrzebne, czyli całego gruzu, podzielenie na 
frakcje o różnym uziarnieniu i potem przesypywania przez ileś tam tygodni i zalewania wodą, 
po to żeby uzyskać stan tego żużlu, tego pumeksu taki, który nie będzie powodował 
wymywania się jakiś szkodliwych substancji. I my badamy żużel, po to mamy nasze 
laboratorium, Panie badają żużle te bezpośrednio, które przychodzą z produkcji, po to żeby 
sprawdzić ich dopalenie, czyli zawartość węgla, a później sprawdzamy również żużle pod 
kątem właśnie wyrównalności.  
 I już na początku działalności tej instalacji osiągnęliśmy dobre wyniki, zameldowaliśmy 
o tym gminom, a problem zrodził się w Starostwie gdzie poszliśmy zapytać, co należałoby 
zrobić, żeby gminy mogły odebrać od nas ten żużel. I się okazało, że gmina może ten żużel 
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odebrać, ale musi sobie załatwić pozwolenie, decyzję na zagospodarowanie żużli poza 
instalacjami. W związku z tym próbowaliśmy jeszcze inaczej podpowiedzieć gminom, tutaj na 
walnym zgromadzeniu, że jeżeli nie sama gmina, to może gmina znajdzie przedsiębiorcę, który 
dla siebie takie pozwolenie pozyska i będzie dla tej gminy wtedy robił budowę. I wtedy 
pojawiło się tutaj wielu przedsiębiorców, wielu przedstawicieli gmin, którzy oglądali próbki, 
przesiewali. Tu nasi koledzy z KPB, z Kon-Bet-u również brali próby, próbowali zrobić jakieś 
mieszanki betonowo-żużlowe, a więc te prace jakby trwają, natomiast nie ma takiej chęci.  
 Pan tu postawił takie stwierdzenie, zresztą Pan Prezydent Nowicki tutaj podsycił nam 
taką nadzieję, powiedział że możemy nawet te żużle zawieźć do tych gmin, oczywiście jeżeli 
to będzie mniej niż 40 zł za tonę. Natomiast my nie tylko, że mamy zawieźć, to jeszcze dosypcie 
do tego cementu, betonu i nam wylejcie, to trochę słabiej. Natomiast na pewno byłoby to fajne 
i moglibyśmy kolejny zakład uruchomić. I muszę Państwu powiedzieć, że pojawiają się firmy, 
które pytają o to, czy można by tu gdzieś w pobliżu uruchomić przetwórnię żużla, czyli robienie 
tej mieszanki. Ale myśląc w takim kontekście, żeby ten żużel brać z Bydgoszczy, z Konina 
i z Poznania, bo tylko ta skala daje jakąś sprawdzalność. Tu też nie ma takiej zgody, 
bo Bydgoszcz poszukuje jeszcze jakichś innych rozwiązań. Poznań dzisiaj zrobił konferencję 
na temat takiego sposobu przekształcenia żużla z odpadów w surowiec, co daje wtedy zupełnie 
inne możliwości wykorzystania. 
 My jesteśmy bardzo zainteresowani , bardzo dużo instytucji, instytutów naukowych 
przyjeżdża, wszyscy analizują, wszyscy się zastanawiają nad tym co z tym żużlem można 
zrobić. Jest to na pewno proszę Państwa jakiś przyszłościowy dobry surowiec, dlatego nie 
można gdzieś składować albo zawieźć na składowisko i go przysypać, przykryć, czy cokolwiek, 
bo to na pewno będzie jakieś źródło dobrego biznesu w przyszłości, jak znajdzie się ten towar. 
Dobrze jest sobie to gdzieś przetrzymać i być może firma od nas to zabierze, to kupi. 
 Natomiast inny problem jest z popiołami. Popioły jako popioły niebezpieczne, 
zrobiliśmy instalację na stabilizację. Podjęliśmy decyzję, po przeanalizowaniu finansowym ile 
nas kosztuje stabilizacja i składowanie i ile nas kosztuje odbiór popiołu bezpośrednio przez 
systemy i muszę Państwu powiedzieć, że byliśmy zszokowani bo w przetargu na odbiór 
czystego popiołu dostaliśmy cenę 278 zł i na odbiór stabilizatu dostaliśmy cenę 278 zł. 
W związku z tym pytanie, po co stabilizować, wkładać w to cement, piach, narobić się, energię, 
ludzi i powiększyć dwukrotnie objętość tego popiołu, po to żeby go gdzieś tam oddać? Dlatego 
decyzja była jednoznaczna, po tych wyliczeniach wszystkich, w tej chwili utrzymujemy 
instalację w stabilizacji, w pełnej gotowości, nawet dzisiaj produkowaliśmy, ponieważ dla nas 
to jest taki „wentyl bezpieczeństwa”, gdyby uszkodziły się spusty do cystern, zawsze mamy 
możliwość przekierowania na stabilizację i nie będziemy mieli problemu. Ale ekonomicznie 
nieuzasadnione, cena 278 zł jest rewelacyjna na popioły. Koledzy z Bydgoszczy, którzy byli 
parę dni temu, mówili że płaca po 450 zł za tonę. 
 Trzymamy kciuki za rodzimych przedsiębiorców, mamy przecież tutaj po drugiej 
stronie składowisko materiałów niebezpiecznych, które również ma wszelkiego rodzaju 
pozwolenia do tego, żeby się takimi popiołami zająć. Ale problem jest jeden, żeby wygrać 
trzeba startować w przetargu i tylko przetarg może to rozstrzygnąć tutaj dalsze działania.  
 Kolejne pytanie. Proszę Państwa, to jest instalacja która jest warta 400 mln zł i tu nikt 
nie podejmie decyzji, żeby metodą chałupniczą konserwować. Oczywiście w duchu głęboko 
mówimy tak - ogłaszamy przetargi i mamy nadzieje, że nasze firmy konińskie, które się 
specjalizują w tych działaniach będą te przetargi wygrywać. Na razie się okazało, że jeszcze 
nie wygrały. Wygrały gdzieś tam w innych miejscach kraju, ale u nas nie wygrały. Oni również 
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obserwują sytuację jak u nas się te ceny kształtują, jakie są wymagania. Natomiast generalnie 
serwisowanie, odpowiedzialność za serwisowanie, dotrzymanie wszystkich reżimów, pomijam 
już gwarancję, to są po prostu za poważne straty.  
 Jeśli chodzi o remonty to nie mamy w ogóle wyjścia, ponieważ i Martin i Simens i wiele 
innych firm pisało też, że dają gwarancję, podtrzymują gwarancję pod warunkiem, że będą 
serwisowali. Powiem tak, była to dla nas ogromna trudność, bo to jest narzucanie wykonawcy 
i Urząd Zamówień Publicznych nie przyjmuje do wiadomości w ogóle takiej procedury. 
I dlatego musieliśmy to zrobić nieco inaczej. Nie podpiszemy serwisowania na każde 
urządzenie, od tego mamy firmę serwisową, to jest nasz bufor odpowiedzialny za to, żeby 
wszystko przebiegało prawidłowo.  
 Doświadczenia ubiegłego roku pokazały nam, że możemy pewne rzeczy zrobić taniej 
i w tym roku te roboty zaplanowaliśmy na nieco niższym poziomie, bo już znaliśmy jakie było 
wykonanie roku ubiegłego. To nie było tak, że ktoś sobie po prostu zażyczył ryczałtem jakąś 
kwotę, my to pokazywaliśmy w przetargu, bo musieliśmy pokazać, że przewidujemy tyle a tyle, 
ile pieniędzy na taki zakres remontu. Ale w ten remont wchodziły części zamienne, cała masa 
rożnego rodzaju napraw, przeglądów i diagnostyk. Rozliczaliśmy się według wykonania, 
a więc tyle części zamiennych było kupionych do tego remontu, wszystko to co było zaliczone 
do tego remontu spowodowało, że chociażby remont instalacji AKPiA - para wodna, który 
myśleliśmy w ubiegłym roku, że będzie nas około 1,5 mln zł kosztować, kosztował nas około 
800 tys. zł. I w tym roku rozpisując przetarg już oczywiście nie napisaliśmy 1,5 mln, tylko 
patrzyliśmy co już zrobiliśmy, bo też się uczymy, co możemy zrobić własnymi siłami, bo 
robimy własnymi siłami, a co musimy zrobić przy udziale partnerów i jakie części kupić żeby 
zachować wszystkie gwarancje.  
 Najtrudniejszym partnerem, ale też powiedziałabym pod względem kultury technicznej 
najlepszą jest firma Martin, to są Niemcy to są Austriacy, z tym nie ma żadnych problemów, 
tam wszystko jest dopięte na ostatni guzik, natomiast wszystko kosztuje. I my próbowaliśmy 
troszeczkę „cyganić”, zamiast jakiegoś czujnika znaleźć czujnik na lokalnym rynku i wydawało 
nam się, że to jest dokładnie to samo, a prawda pokazała, że jednak ceramiczna osłonka była 
inna, z innego materiału i te nasze nie wytrzymały konkurencji, czyli trzeba było zastosować 
oryginalne. Jak się jeździ mercedesem, to trzeba dbać o to, żeby go ktoś dobrze konserwował. 
 Także proszę Państwa nie ma chyba odważnego, który by powiedział, że będziemy 
robić sobie sami, to przy starych instalacjach można było coś takiego robić. Tak robią wszystkie 
spalarnie. My oczywiście mamy zespół utrzymania ruchu, jest to 5 osób, automatyk, dwóch 
elektryków, mechanik itd., którzy na bieżąco drobne rzeczy są w stanie nam naprawić i na 
bieżąco również dokonują takich konserwacji codziennych.  
 Powiem Państwu tak, w takim zakładzie energetycy to wiedzą, jest tzw. obchodowy, 
który ma listę sprawdzającą i który ma obowiązek ileś tam razy w ciągu swojej zmiany obejść 
zakład. Taki obchodowy u nas ma kilkadziesiąt pozycji na liście, musi się tam pojawić i musi 
spisać dane z jakiego miejsca, żeby było wiadomo, że on tam był. W związku z tym ci 
obchodowi załatwiają dużą ilość takich serwisowych rzeczy bieżących. Później są koledzy, 
którzy przychodzą, z utrzymania ruchu i powiem Państw tak, ilość KKS, czyli tak zwanych 
układów numerów, części tych układów, to jest cała taka symbolika i cała metodyka KKS-u, 
to jest kilkadziesiąt tysięcy pozycji w naszym zakładzie. I my byśmy sobie z tym nie poradzili 
żadną książką maszyny, książką sprężarki, pytanie czy ktoś to przejrzał, to w ogóle nie było by 
dyskusji. Dlatego postanowiliśmy wyposażyć je w taki program komputerowy do utrzymania 
ruchu i połączenia z magazynowaniem. I ten program dał nam oddech, dał nam pewność, 
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że wszystko co robimy, robimy dobrze. Jeszcze moim marzeniem jest, żeby mieli tablety i żeby 
mogli na tabletach to odhaczać, że niekoniecznie się w bazie logować. W każdym razie dzisiaj 
możemy, jak sprawdzałam sobie takie pozycje - nadzór nad serwisowaniem i np. serwisowanie 
jakiegoś urządzenia, to wyświetlam sobie KKS tego urządzenia, wyświetla się mi kilkaset 
pozycji co zostało tam zrobione, kiedy ktoś obejrzał, co zrobił, co przejrzał, jaką część 
wymienił. Czyli pod tym względem rzeczywiście udało nam się to opanować.  
 Powiem tak, Bydgoszcz kupiła sobie taki program nieco inny, tylko do utrzymania 
ruchu, my mamy również połączony z magazynem i ten nasz program jest taki sam jak mają 
w Poznaniu. Czyli tutaj mamy wsparcie, bo się wymieniamy doświadczeniami z kolegami 
z Poznania. Oni mieli o tyle łatwiej, że mieli w swoich projektach zapisane, że każda część ma 
przyjechać nie tylko z kodem paskowym, ale z takim „kwadracikiem” też. I oni jak dostawali 
części zamienne od razu je sobie „wbijali”. U nas było więcej pracy, ale w magazynie mamy 
za 1mln 400 tys. zł części przygotowanych do przeglądu, zidentyfikowanych i w zasadzie cała 
ta odprawa dotycząca remontu jest w pełnej gotowości.  
 Takie podejście do remontu daje nam jeszcze jedną pewność, a może trochę budzi 
niezadowolenie naszych pracowników, bo jak przyjeżdża firma specjalistyczna do tego, żeby 
wyczyścić kocioł w środku, postawić rusztowanie, to z nas zdejmuje obowiązek sprawdzenia, 
czy wszyscy mają odpowiednie szkolenia, czy mają odpowiednie ubrania, czy się coś nie dzieje. 
Czyli cała ta otoczka związana z przygotowaniem specjalistycznej obsługi jakby z nas spada. 
Nie bylibyśmy w stanie, mimo, że ludziom się tak wydaje - a weź to popraw, byśmy to sami 
zrobili, nie proszę państwa, to już musimy z takich rzeczy niestety zrezygnować, to już jest 
za duża odpowiedzialność. A odpowiedzialność jest duża, całe szczęście, że na początku 
wybraliśmy brokera, teraz mamy dobrze wszystko ubezpieczone, nie mamy problemów 
z odzyskaniem jakichkolwiek środków w sytuacji gdzie wina nie leżała po naszej stronie.” 
 
 Dyrektor Zakładu Mechanicznego Przetwarzania Odpadów Szymon KOCIORUBA 
powiedział, cytuję: „U mnie prowadzone jest przez firmę zewnętrzną. Składowisko, w ramach 
tego została wyciągnięta instalacja składająca się tych 157 studni, rurociągu zbiorczego i dwie 
turbiny. My z tego tytułu dostajemy 10% przychodu, z tego co firma prowadząca uzyska ze 
sprzedaży energii i z zielonych certyfikatów. Niestety zielone certyfikaty już w tej chwili 
z ponad 200 zł spadły na 20 zł, czyli najmniej w historii generalnie od kiedy OZE (odnawialne 
źródła energii) tylko funkcjonuje, firma która to prowadzi stoi pod kreską, pozwala na to, żeby 
zakupili nowy agregat, postawili z myślą o rozbudowie instalacji, a w tej chwili ledwo im się 
to spina.” 
 
 Kolejno o głos poprosił radny Marek CIEŚLAK. Powiedział, cytuję: „Wsłuchując się 
w prezentację Pani Dyrektor, jeśli chodzi o przychody, koszt, no troszeczkę widać ten mit, ale 
trzeba mieć tą świadomość, że jeżeli ktoś się zagłębi w temat, to praktycznie nigdzie na świecie 
to przedsięwzięcie nie przynosi zbyt wiele zysku. Bardzo dobrze by było gdybyśmy się 
w cenach bilansowali, to by było świetnie. Ostatnio wiosną, przy ostatnich sprawach, niestety 
była dyskusja na temat dołożenia pieniędzy dla zakładu, ponieważ był taki argument - nie 
mamy tego strumienia śmieci, wkładu do spalarni i to był jeden z głównych argumentów na to, 
że ten bilans wyszedł na taki minus.  
 Ale ja przy okazji chciałem zwrócić uwagę, właśnie przy okazji tego problemu, tego 
strumienia śmieci, no tak globalnie, ponieważ Panie Prezesie czytałem ostatnio ustawę i to mnie 
zaczyna martwić. Patrząc na całość funkcjonowania, nie tylko naszej spalarni, ale ten problem 
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będzie chyba w Polsce, wszystkich spalarni, które powstały i odnoszę wrażenie, 
że władowaliśmy się w taką kwadraturę koła, bo z jednej strony nie mamy strumienia śmieci, 
bo brakuje nam. A z drugiej strony jak pogodzić teraz z nową, znów zmodernizowaną ustawą, 
która wejdzie w lipcu, która narzuca nam wręcz, myślałem, że będzie można to obejść, a to 
okazuje się, że nie, preferowanie segregacji i tym samym, bo to nie da się teraz zbilansować 
z tego całego strumienia śmieci i my znów będziemy musieli wyciągnąć i segregować śmieci, 
śmieci są jedne. I teraz chciałbym na to zwrócić uwagę, czy to jest prawda i czy to jest 
zagrożenie dla funkcjonowania naszej spalarni i ta sytuacja może wpłynąć na koszty 
funkcjonowania zakładu.”   
 
 Odpowiedzi udzielił Jan SKALSKI Prezes MZGOK. Powiedział, cytuję: „Jedno zdanie 
uzupełniające pytanie Pana radnego. Jest wytworzona w tej chwili określona polityka przekazu 
medialnego, że spalanie to już jest „be”. Ci ludzie, którzy „czują bluesa” gospodarki odpadami 
twierdzą i ja też tutaj do Państwa stwierdzam, że ta ilość spalarni, która została i zostanie 
wybudowana w Polsce do końca przyszłego roku jest jeszcze niewystarczającą ilością, 
bo odpadów do spalenia póki co mamy 2,5 mln ton, które muszą zagospodarować spalarnie. 
Milion jest do zagospodarowania w cementownie, pozostaje 2,5 mln na spalarnie, czyli licząc 
po 200 tys. ton, o przerobie takim, to trzeba by było 10 spalarni. My wybudowaliśmy 100 
tysięczną, Szczecin buduje, Rzeszów, Olsztyn, Oświęcim bodajże, małe spalarnie, gdzie 
strumień odpadów, który jest w tej chwili na rynku, jest do zagospodarowania przez zakłady 
termicznego unieszkodliwiania.  
 Abstrahując od tego co Pan Marek powiedział, że Unia zmuszać nas będzie 
do segregacji, Unia jednocześnie zapewnia, że 30% strumienia odpadów dany kraj będzie mógł 
zutylizować termicznie. To ma zagwarantowane, 30% od strumienia odpadów, a resztę trzeba 
wszystko do recyklingu. Wiadomo, że spalać możemy tylko i wyłącznie te odpady, które nie 
nadają się do dalszego przerobu, to jest „złota zasada”.  
 I teraz nasze podwórko. My od samego początku nie mieliśmy i nie mamy póki co, 
problemu z ilością odpadów do naszej spalarni. Mamy problem istotny z ceną naszych 
odpadów, bo cena za zmieszane odpady, Państwo co roku działacie i opiniujecie. W tej chwili 
jest u nas 320 zł za zmieszane, natomiast te, które z Polski przywozimy płacą nam 150 zł. Czyli 
średnia, gdybyśmy 320/150, będzie to cena około 220 zł. I póki co nie możemy wyhandlować 
z dostawcami wyższej ceny, to 150 zł jest aktualną cena rynkową. Przypominam Państwu, 
w ubiegłym roku zaczynaliśmy od ceny 70 zł, w tej chwili w ramach badania rynku 
comiesięcznego, czy co kwartał, podwyższaliśmy poprzeczkę, podwyższaliśmy i mamy 
umowy spisane na 150 zł.” 
 
 Radny Marek CIEŚLAK dodał, cytuję: „Argument był inny na sesji poruszany, raczej 
było mówione, że dlatego jest taka cena, ponieważ gminy nie dowożą, mamy zmniejszony 
strumień, że…, generalnie wybrzmiało to definitywnie.” 
 
 Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI dodał, cytuję: 
„Mówili śmy, że nie mamy strumienia odpadów z gmin, natomiast ja pamiętam, zawsze 
w wypowiedziach radnej Elżbiety Streker-Dembińskiej, pani dyrektor, że my mamy czym 
palić, zawsze było to powtarzane i to radni muszą potwierdzić. My mamy czym palić, tyle tylko, 
że oczywiście mamy problem z tym, że nie zbieramy tyle ile powinniśmy zbierać, bo nam po 
prostu nie dowożą z gmin.  



13 

 

 Ja chciałem Państwu powiedzieć o czymś takim. Może najpierw krótkie pytanie i krótką 
odpowiedź bym poprosił 
 Jeżeli chodzi o sprawy związane z gospodarowaniem odpadami na terenie miasta 
Konina, mieszkańcy to co wyrzucają jak zdeklarują, że prowadzą selektywną gospodarkę, w tej 
chwili płacą od kwietnia 12 zł i to co wrzucą do tego kosza, który nazywa się zmieszanymi, ale 
i posegregowanymi odpadami, to już przez Państwa jako zakład nie jest weryfikowane, nie jest 
wyrzucane na taśmę, nie jest prowadzona selektywna obróbka. Czyli tutaj jest dosyć istotna 
rzecz oczywiście i odpowiedzialność mieszkańców za to co wrzucą do tych kubłów na swoje 
śmieci.  
 Ja tak właśnie zacząłem myśleć przy remoncie, który osobiście przeprowadziłem 
u siebie w domu, że mogą być takie sytuacje, że po prostu przy okazji remontu, zależy w jakiej 
skali, bo ja akurat podstawiałem duży kontener, który był kilka razy odbierany, ale mogą 
wrzucać przeróżne rzeczy i to wszystko trafia do Państwa na sito i może to być pewnym 
problemem i odpowiedzialnością.  
 Jakiś czas temu, bo przecież tą selektywną zbiórkę odpadów prowadzimy już od 
kilkunastu lat, to już 18 lat. Proszę zwrócić uwagę, na samym początku pamiętam, bardzo dużo 
robiliśmy w tym zakresie uświadamiania, że jest taka potrzeba, że my wprowadzamy w Koninie 
selektywną zbiórkę odpadów, na początku tam gdzie były budynki wielorodzinne i tam 
rzeczywiście zostało to najszybciej zaszczepione, troszeczkę później, takie mam wrażenie, 
w domkach jednorodzinnych. I ta świadomość w naszym społeczeństwie jest. Może trzeba by 
się zająć tym w jaki sposób tę segregację przeprowadzać, aby ją przeprowadzać rzetelnie.   
 A chciałem też powiedzieć o PSZOK-u, który mamy, czyli o punkcie selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych, jakie dobrodziejstwo, że dobrze zorganizowany PSZOK na 
terenie naszej gminy Konin istnieje, chciałem tutaj podkreślić, być może niektórzy czytali 
dzisiejszy „Przegląd Koniński” akurat. Natomiast my nie borykamy się z problemem 
odstawienia wszelkich odpadów, że można po prostu dostarczyć, jeżeli nie jest odbierany przez 
firmę, która odbiera, czyli przez PGKiM z podwykonawcami, bo tacy jeżdżą, można dojechać 
tutaj i rzeczywiście poszczególne odpady wrzucić do pojemnika. I rzeczywiście za chwileczkę 
będziemy to widzieli, jak będziemy chodzili, i dobrze by było gdyby radni tą „dobrą nowinę”, 
dobrą wieść nieśli wśród mieszkańców, że można to zrobić. 
 A mam pytanie właśnie tego dotyczące. Czy jest wymiana między zakładami, bo jeżeli 
ja np. przywożę wielkogabarytowe odpady, sam prywatnym samochodem i za to nic nie płacę, 
to jest istotna rzecz, że ani złotóweczki nie płacę, tyle tylko, że ja muszę to przywieść na swój 
koszt. I wrzucam np. coś co się nadaje, coś co idzie do Pana zakładu, wrzucam coś co się nadaje 
jednak do spalenia i niekoniecznie musi iść na wysypisko, czyli np. jakieś stare meble, 
z którymi nic absolutnie nie można już zrobić. Czy wymiana tego materiału, tego surowca 
między zakładami się odbywa? I czy Państwo to też rozliczacie? Bo np. ja rozumiem, że można 
wyselekcjonować z tych wielogabarytowych metal, różnego rodzaju odpady, które Pan sprzeda, 
ale czy spalarnia spali? I czy wzajemnie Państwo prowadzicie takie rozliczenia, bo przecież to 
w skali całego miasta mam wrażenie, że to są tony, to jest kolejna rzecz.  
 Odniosłem takie wrażenie, porównując wypowiedzi Pani Dyrektor i Pana Dyrektora, 
że mamy do czynienia z dwoma zakładami, super nowoczesnym zakładem jakim jest spalania, 
no i niestety troszkę zdekapitalizowanym, niedoinwestowanym Pana zakładem Panie 
Dyrektorze. I jest pewna jakby nierównowaga, ja tutaj już po tych wypowiedziach widzę 
i rzeczywiście biorąc pod uwagę to, że jeden zakład, jak i drugi zakład, spełniają bardzo istotne 
role i tutaj na wysokim światowym poziomie, tak jak Pani Dyrektor już mówiła, to można by 
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było mieć taką nadzieje, że w przyszłości trzeba by było podjąć takie działania, które 
spowodują, że i Pana zakład będzie takim, który pod względem sprzętu, organizacją tego 
wszystkiego, że też będzie na super, super poziomie.”  
 
 Dyrektor Zakładu Mechanicznego Przetwarzania Odpadów Szymon KOCIORUBA 
odpowiedział, cytuję: „Ja się może odniosę do tego, bo to nie było jak gdyby skargą, ani 
intencją, pokazanie tych różnic, tylko rzeczywistym, faktycznym przedstawieniem zaistniałej 
sytuacji. I tutaj jest normalna rzecz, którą pracownicy starej części już na szczęście zrozumieli, 
że aby powstało coś nowego trzeba było zaoszczędzić, bo nie rozumieli po co idą te 
oszczędności, idą mniejsze nagrody, idą inne premie, bo było to już przeznaczone na ten 
pierwszy rok rozruchu, w którym było wiadomo, że będzie nie wiadomo jaki i należało te środki 
zabezpieczyć. W tej chwili, po zobaczeniu jak wygląda sytuacja na spalarni, już podejmujemy 
działania, w pierwszym kroku modernizacyjnym rozglądamy się gdzie powstały jakieś nowe 
fundusze, gdzie moglibyśmy zmodernizować sortownię. Tutaj absolutnie nie jest tak, że to za 
chwileczkę zarośnie pokrzywami i trzeba będzie tylko to przykryć, żeby nie było widać jakimiś 
dużymi płachtami. Taka była kolej rzeczy, teraz trzeba będzie pomyśleć, żeby zmodernizować 
tamtą część zakładu.  
 Odnośnie PSZOK-u. Oczywiście, że tak, w PSZOK-u są przeznaczone kontenery na 
gabaryty i te gabaryty zgodnie z posiadanymi decyzjami, one nie mogą iść na składowisko tylko 
na plac rozdrabniania odpadów gabarytowych i później muszą przejść przez separator 
i rozdrabniacz, idzie do spalenia, a złom idzie do kontenera ze złomem i jest sprzedawany.” 
 
 Radny Piotr KORYTKOWSKI dodał, cytuję: „Ale to w tym momencie obciąża gminę? 
Państwo rozliczacie, że jednak w tych gabarytach były jakieś tam odpady, ileś tam ton?” 
 Szymon KOCIORUBA odpowiedział, że dla gminy jest to taki sam wydatek, idzie na 
PSZOK, później trafia na stanowisko. Tylko po prostu decyzje nie pozwalają.  
 Dodał, że każdy dostarczany odpad ma inną cenę, jest to zróżnicowane. 
 
 Kolejno głos zabrał radny Karol SKOCZYLAS, cytuję: „Panie Prezesie, Państwo 
Dyrektorzy. Słuchałem prezentacji i mam kilka istotnych jak dla mnie spraw, o które chciałbym 
zapytać. Na część już została udzielona informacja, natomiast chciałbym dopytać odnośnie 
serwisowania, czyli przeglądy gwarancyjne. Jakie to są kwoty, czy te kwoty są miesięczne, czy 
roczne.  
 Jeśli chodzi o niebezpieczne odpady takie jak popioły, czy na chwilę obecną mamy 
jakieś problemy z tymi popiołami, czy one nie zalegają? Czy, z tego co słyszałem, a Państwo 
mówiliście, te kwoty z czasem nie będą wzrastały? Czy ilość popiołów wzrasta w skali roku 
i czy może być taka sytuacja, że będziemy mieć problem i to będzie na tyle nierentowne, że 
będziemy do tego dopłacać straszne dopłaty do popiołów. 
 Jeszcze takie techniczne pytanie, bo rozumiem, że śmieci do nas przychodzą, nie wiem, 
czy technologia jest dobra, czy mimo spalania tego balastu, to rozumiem, że powstaje albo 
żużel, albo popiół? Dobrze rozumiem? Prosiłbym o wyjaśnienie. 
 Kolejne moje pytanie jest, Pan Prezes powiedział na początku prezentacji o problemach 
wewnętrznych, chciałbym się coś na ten temat dowiedzieć. Na jakiej zasadzie te problemy 
wewnętrzne są? Czy to nie jest problem ze związkami zawodowymi? Dlaczego on powstał?  



15 

 

 I co ze ścieżką zdrowia, w mediach było głośno o tym. (Pani Dyrektor Sterker-
Dembińska wtrąciła, że w MZGOK nie ma ścieżki zdrowia, jest to ścieżka edukacyjna) 
Co z tymi ścieżkami?   
 I jeśli chodzi o bilans chciałbym się dopytać. Jak przewidujecie w przyszłości, jeśli 
chodzi o ten bilans, czy on będzie wzrastał w odniesieniu do ilości popiołów? 
 Pani dyrektor mówiła o zamówieniach publicznych, negocjacjach, tam było 
o deklaracjach gmin, że te deklaracje nie są wypełniane. Czy nie dało się zabezpieczyć jakoś 
prawnie umowy, że te gminy musiałby wypełniać te swoje zobowiązania. 
 I jeszcze jedno Pani dyrektor mówiła - 90 tys. ton w skali roku odpadów jest 
przywożonych, czyli dziennie ok. 45, 50 ton jest segregowanych śmieci na dzień? Co to jest?” 
 
 Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI powiedział, cytuję: 
„Chciałbym tylko do jednej rzeczy nawiązać, przy całej masie pytań jakie zadał radny Pan 
Karol Skoczylas. Pytanie dotyczące jakiegoś niepokoju pracowników. Szanowni Państwo do 
Rady Miasta wpłynęło pismo Zakładowej Komisji Solidarności dotyczące jakiś tam 
problemów, które występują w MZGOK. Przewodniczący Rady to pismo skierował do Komisji 
Infrastruktury. 
 Ja tylko chciałem powiedzieć, że sprawy pracownicze, dotyczące funkcjonowania 
jednostek organizacyjnych miasta, szczególnie spółki prawa handlowego, właścicielem jest 
Prezydent Miasta, niestety są poza obszarem związanym z badaniem przez radnych. Natomiast, 
jeżeli Pan Prezes będzie chciał odpowiedzieć na to pytanie, to jak najbardziej może 
odpowiedzieć, natomiast nie jest to w naszej kompetencji, żebyśmy to badali.” 
 
 Głos zabrała Dyrektor Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA, cytuję: „Myśmy 
przewidywali, że tą drugą prezentację pokażemy Państwu po obejrzeniu zakładu, ale widzę, 
że pytań wiele, że może spokojnie, bez tego hałasu to wszystko wyjaśnimy. 
 Zacznę od początku, czyli od tych zasad, które nas obowiązują. To, że zadaniem gminy 
jest utrzymanie czystości wiemy, to że obowiązuje Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 
i można robić tylko to co w Planie się znajduje. Wiemy, że jesteśmy regionem VIII, 
wyznaczonym jako instalacja i zgodnie z prawem wszystkie odpady zmieszane komunalne 
muszą być przywożone do naszej instalacji. Takie jest prawo. Jeżeli ktoś tego nie robi to znaczy, 
że narusza prawo. Nie my jesteśmy od tego żeby to sprawdzić, nie Państwo jesteście od tego 
żeby to sprawdzić, od tego są instytucje, przede wszystkim Inspekcja Ochrony Środowiska.  
 Pamiętam, na jednej sesji Pan Prezydent zadał pytanie, czy Wojewódzki Inspektor 
w ogóle coś takiego robi? Nie robi, bo nie ma ludzi, jest prawo, którego się nie da wykonać. 
Nie ma ludzi, nikt tego nie sprawdza, nie kontroluje.  
 Pamiętajmy, że za gospodarowanie odpadami odpowiada gmina, wójt, burmistrz i to, 
że sobie wójt czy burmistrz zleci jakiemuś zakładowi, żeby za niego to robili, to wcale nie 
znaczy, że pozbywa się odpowiedzialności. Jeżeli ten zakład robi to nieprawidłowo, naruszając 
prawo, to wójt, burmistrz ponosić będzie konsekwencje. Na razie tych konsekwencji nie ma kto 
wymagać.  
 Przypomnę, 2019 rok porządkowanie gospodarki, czyli wybudowanie zakładu 
i rekultywacja 14 składowisk, wszystko to zostało zrobione.  
 Przypominam, kto wchodzi w skład spółki. To jest były teren województwa 
konińskiego, bez Tuliszkowa, bez Turku, bez gminy Kleczew. Także 35 samorządów, w 2011 
roku powstała spółka. I teraz żeby od razu wyjaśnić, bo ja wiem, że Państwo już dostali tę 
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informację, że związki zawodowe domagały się udziału w radzie nadzorczej co najmniej dwóch 
osób, wychodząc z założenia, że spółka została z zakładu budżetowego przekształcona w spółkę 
prawa handlowego. Ale niestety nie w takim trybie, ona nie została z automatu przekształcona 
w 1998 roku, tylko została założona. W związku z tym te przepisy jej nie dotyczą i nie jest to 
spółka jednej gminy, tylko spółka wielu gmin, więc w związku z tym ten paragraf dotyczący 
reprezentacji w radzie nadzorczej nie dotyczy akurat tej formy prawnej.  
  Tu pokazuję Państwu jeszcze, że 40.116.000 zł to jest kapitał zakładowy podzielony na 
udziały. To żebyśmy mogli taki projekt zgłosić wymagało określenia pewnych zasad 
współpracy i na wstępie, zanim powstał projekt, zanim złożyliśmy ten projekt, to wstęp był 
taki, żeby mogła spółka działać i żeby takie działanie mogło być wykonane, każda gmina 
musiała złożyć oficjalny dokument, podąć uchwałę o powierzeniu do wykonania zadania 
publicznego, bo zadaniem publicznym gminy jest gospodarowanie odpadami i gminy musiały 
takie uchwały podjąć. W 2010 roku wszystkie gminy konińskie, wszystko jest do wglądu, 
wszystkie podjęły uchwały, z których wynika, że powierzają spółce MZGOK wykonywanie 
zadania publicznego polegającego na unieszkodliwianiu odpadów i deklarują pełen strumień 
odpadów kierować do tej jednostki. Dopiero jak wszystkie gminy podjęły potrzebne uchwały 
powstało coś takiego jak umowa wykonawcza. Tu piszemy, 35 samorządów powierzyło spółce 
swoje zadanie, bo tylko wtedy mogła ta spółka to wykonywać. To jest zadanie, my jesteśmy 
podmiotem wewnętrznymi obowiązują nas różnego rodzaju przepisy podatkowe takie czy inne, 
pracujemy jako samorządy.  
 Umową wykonawczą z 29 grudnia 2011 i razem z załącznikiem, z takim regulaminem 
oraz kolejnymi aneksami, wszystkie gminy, które są członkami spółki, podpisały taką umowę. 
Dopiero wtedy możliwe było ubieganie się o środki, w ogóle dyskutowanie o zrealizowaniu 
projektu, kiedy mieliśmy taką sytuację prawną.  
 Teraz pokazuję, na początku były to inne wielkości. Finalnie z Unii Europejskiej 
otrzymaliśmy 164.000.000 zł bezzwrotnej pożyczki, 145.000.000 zł to pożyczka, którą również 
poręczało miasto Konin i 19 gmin.  
 Podstawy formalne działalności spółki to nie będę przypominać, spółka prawa 
handlowego, statut, wpis, akt notarialny, pozwolenia, decyzje, zintegrowane pozwolenia 
wydawane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na zakład mechaniczny, na zakład 
techniczny, wszelkiego rodzaju decyzje, które pozwalają prowadzić również selektywne 
zbieranie odpadów. 
  Kalkulacja ceny na pewno Państwa interesuje i to co najważniejsze, musi być 
respektowana zasada „zanieczyszczający płaci”, a więc do kalkulacji ceny trzeba wziąć 
wszystkie koszty eksploatacji, poziom sprzedaży, akceptowalny społecznie poziom obciążenia 
gospodarstw domowych opłatami za usługi. Dlatego, żeby ten poziom nie był za duży, Unia 
Europejska zgadza się, aby kosztów amortyzacji nie wliczać do kosztów w 100%, tylko w 50%, 
żeby na obywatela nie przenosić tych ciężarów.  
 Dodatkowe przychody ze sprzedaży surowców, zapewnienie płynności finansowej 
spółki są o tyle ważne, że mamy te 145.000.000 zł kredytu na 25 lat, który należy spłacić. 
W związku z tym to jest bardzo ważne, bo nie zależy chyba nikomu na tym, żeby przenieść te 
zobowiązania na samorządy.  
 Jesteśmy jednym z niewielu miast, niewielu instalacji, gdzie za selektywnie zebrane 
odpady płaci się tylko jedną złotówkę, od 20 do 290 zł, tyle przyjmują. Płaci się organizacji 
przyjmującej odpady za selektywną zbiórkę. U nas jest to złotówka, nie mówiąc o tym, że 
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na MZGOK ciąży jeszcze obowiązek kupienia koszy, zorganizowania wszystkiego i zrobienia 
tego rodzaju działań. 
 Kolejno, procedura zatwierdzania cen, bo padło kiedyś takie pytanie, zresztą mieliśmy 
nawet taką interwencję czy gmina jest w ogóle informowana o tym jak my kalkulujemy. Proszę 
Państwa bardziej nie może być informowana ponieważ każda gmina uczestniczy w procedurze 
uchwalania ceny. To, że Państwo akurat negatywnie opiniujecie propozycję, to jest jedno, 
ale uczestniczycie w całym procesie. Czyli począwszy od tego jak przedstawimy wszystkim 
gminom projekt, czyli na podstawie kosztów przedstawimy prognozowaną cenę, na sesjach 
gmin są te sprawy dyskutowane. Zarząd przedstawia, zgromadzenie wspólników, czyli cała ta 
ścieżka pokazuje, że zatwierdzenie ceny za przyjęcie odpadów wynika po pierwsze z kalkulacji, 
ale wynika również z dyskusji i zatwierdzenia również przez gminy.    
 Jak to proszę Państwa wygląda. I teraz odpowiem na temat tego minus tego 900.000 zł. 
Tak to wygląda, że spółka kalkuluje swoje ceny według kosztów poniesionych, a więc tej 
amortyzacji, wynagrodzenia i wszystkich innych składowych, kosztów remontów itd. 
i przedkłada kalkulacje pokazując jaka powinna być cena. Rok 2015 – cena 209, czyli nie było 
jeszcze spalarni, nie kalkulowaliśmy żadnych amortyzacji, to była cena 209,73. I taka cena, 
która została zaproponowana, została zaakceptowana przez walne zgromadzenie, nie przez rady 
gmin, bo rady gmin negatywnie zaopiniowały. Walne zgromadzenie zaakceptowało 290 zł.  
 W kolejnym roku 2016, kiedy już wiedzieliśmy, że wchodzą nam te obciążenia 
kosztowe, od razu Państwu powiem, że według modelu finansowego w 2016 roku powinniśmy 
grubo ponad 300 zł, 368 zł wychodzi taka cena. PWiK-u ma prognozę, pokazuje, że cena będzie 
rosła co roku o ileś, to my też mamy taki model i z tego modelu wynika, że już w roku 2016 
powinno być chyba 316 zł. 
 Zeszliśmy z ceną, bo Pan Prezydent tutaj powiedział, że takiej to nam nie zatwierdzi – 
proszę ciąć. To myśmy to cięli, poszliśmy 298 zł, wiedząc, że mamy „nóż na gardle”, bo to już 
było wszystko co mogliśmy tutaj zaoszczędzić i co mogliśmy wydebatować. Niestety cena 
netto zatwierdzona przez walne zgromadzenie wspólników, to cena 272 zł. I teraz sobie 
policzcie, to jest właśnie to brakujące 900.000 zł. Ale interes społeczny jest ważniejszy, 
w związku z tym 272 zł i pierwsze wahnięcie, jeśli chodzi o zysk.  
 Na obecny rok poszliśmy z ceną 365,77 zł, została skorygowana do 320 i Pan Prezes 
wprowadził jeszcze cenę dla gminy, która nie jest członkiem spółki, cenę 330, bo należy ją 
zróżnicować z uwagi na to, że gminy, które są członkami spółki, zgodnie z umową wykonawczą 
korzystają z pomocy publicznej. A z pomocy publicznej został zbudowany ten zakład, czyli 
one korzystają. Natomiast gmina, która nie była członkiem spółki, nie jest członkiem spółki, 
nie ma prawa korzystać z pomocy publicznej i należało dla niej ustalić zupełnie inną cenę.  Ona 
miała wymiar bardziej symboliczny. To jest najważniejsze, bo jak my zaczynamy mówić o tym 
jakie to straszne konsekwencje dla mieszkańca jest podniesienie ceny spalenia odpadów, to 
pamiętajcie, że to jest koszt, opłata za całą gospodarkę odpadami, nie tylko za to co my, ale 
również za to co Pan Prezes i wiele innych działań. 
 Proszę zobaczyć, za 1 kg odpadów miesięcznie na jednego mieszkańca to było 
21 groszy, a w roku 2017 - 32 grosze. Jeżeli ja Państwu powiem, że mieszkaniec Konina 
dostarcza średnio miesięcznie 25 kg odpadów, to 25 kg×32 grosze, to jest ta część w tej opłacie, 
która dotyczy spalenia. To jest tylko ta część, czyli proszę sobie odpowiedzieć, że z 12 złotych 
tylko ta część 25 kg×32 gr to jest związane z kosztem unieszkodliwienia odpadów u nas.  
 Konin jest miastem, które dostarcza wszystkie odpady i to dostarcza na bardzo dobrym 
poziomie, to znaczy takim, który był szacowany, że dla miast o takiej ilości mieszkańców, 
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o takim potencjale, mieszkaniec rocznie około 300 kg odpadów wytwarza. I z tego się dzieli, 
ileś na sortowane, zmieszanie, inne. W każdym razie tak jest.  
 Z kolei dla miast mniejszych jest to w granicach15 do 18 kg na osobę, a na wsiach do 
10 kg na osobę.  
 Ale ja zaraz Państwu pokażę ile u nas się wytwarza odpadów. Konin i gminy powiatu 
konińskiego w 2014 roku 26 kg na osobę miesięcznie, w 2015 roku 27 kg, w 2016 roku 28 kg. 
Proszę sobie pomnożyć razy 34 grosze, bo tyle opłaty miesięcznej jest z tego tytułu.  
 Gmina, która jest obok nas, ale też zmniejsza się ta ilość odpadów. Już od razu 
wytłumaczę, nie dlatego, że się gmina jakoś tak zapada, tylko dlatego że poszła na selektywną 
zbiórkę popiołów u siebie, czyli popioły z mieszkań, pieców, itd. selektywnie do nas przywożą 
i one nie trafiają do nas już na spalarnię tylko bezpośredni na składowisko, bo tam mogą być 
składowane.  
 Kazimierz Biskupi, można powiedzieć, że nawet się troszkę jakby otrząsnął, bo ta ilość 
odpadów na mieszkańca jest wyższa, natomiast Kleczew, po naszej interwencji w Urzędzie 
Marszałkowskim, po rozmowie, którą mieliśmy u Pani Marszałek, coś się wreszcie pojawiło. 
I teraz zobaczcie Skulsk, Ślesin, Wilczyn, to są wszystkie te części zachodu naszego regionu, 
które mają zupełnie inny pomysł na gospodarkę odpadami. Ich pomysł polega na tym, żeby 
wykazać, że u nich już odpady zmieszane po prostu nie występują, wszystkie odpady są 
posegregowane. W Strzałkowie wprowadzono taką zasadę, że wrzucają do 6 worków różnych 
i do czerwonego worka, który służy na tzw. inne odpady zmieszane opakowaniowe i przywożą 
do zakładu 100% selektywnie zebranych.  
 Ale gmina Kleczew nie jest odosobniona, w ten sposób postępuje też Słowacja, oni mają 
też wszystkie recyklingi osiągnięte, ponieważ właśnie takim kreatywnym podejściem do 
selektywnej zbiórki, okazuje się, że wszystkie odpady zostały zebrane.  
 Jak widzicie Państwo rozmowa w Urzędzie Marszałkowskim była wstrząsem, bo tam 
byli również przedstawiciele tych pozostałych gmin: Ślesin, Wilczyn, Kleczew, Skulsk i oni 
się na tym spotkaniu dowiedzieli od Pani Marszałek, że nie wolno na obywatela nakładać 
obowiązku selektywnej zbiórki innej niż mówi ustawa, a ustawa mówi o czterech frakcjach – 
papier, szkło, tworzywo sztuczne i ewentualnie bio.  W związku z tym jak się wójtowie, 
burmistrzowie dowiedzieli, że co jest „nie halo”, to wrócili do siebie i Kleczew już coś 
przywiózł, Skulsk już coś przywiózł i pozostali coś przywieźli.  
 Proszę zobaczyć, ten podział pokazuje ile odpadów w kilogramach na jednego 
mieszkańca się zbiera i od razu widać. 28,40 to jest Konin; 18,40; 17,70; 17,80, to są gminy, 
o których można powiedzieć, że one przykładają się dobrze do swojej gospodarki i starają się 
w tym być w miarę uczciwi. 
 Chciałabym pokazać koszty. Proszę Państwa, Konin ten udział jest wysoki, bo jest dużo 
mieszkańców, dużo odpadów i na 12 zł, to jest 9,30 zł, resztę oczywiste jest, że musi 
przewoźnik, musi organizator, ale to ma jakieś realia. To 12 zł to jest stanowczo za mało, 
a jeszcze jak wziąć pod uwagę, że trzeba zabezpieczyć kosze, pojemniki, te wszystkie rzeczy, 
które w tej chwili spółka kupuje, za chwilę się nasi udziałowcy zapytają dlaczego spółka 
kupuje? 
 W związku z tym pamiętajmy o tym, że koszt, cena na bramie jest to składowa pewnego 
kosztu. (Pani Dyrektor na podstawie prezentacji omówiła ilości odpadów dostarczanych przez 
gminy) 
 Teraz to o czym mówiłam – kontrola rekompensaty, bo jeżeli gmina, poprzez 
powierzenie nam zadania publicznego, korzysta z pomocy publicznej, to ma prawo również do 
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określenia, czy my czasami nie przekroczyliśmy wskaźnika, czy zysku nadmiernego nie 
osiągnęliśmy. I ten dopuszczalny to jest 9%. My niestety jesteśmy poniżej 1%, zresztą z tą 
rekompensatą radni się spotykają, omawiamy ją na sesji. 
 W naszej opinii jest wzrost cen od 209,73 do 320. Gdybyśmy wzięli z modelu 
finansowego, to byśmy szli na sesję i pokazywali, że powinno być prawie 400 zł. Nie bierzemy 
tego, bo nie o to chodzi. Zmiana przepisów, położenie kosztów dodatkowych, niedostarczanie 
zmieszanych odpadów, nieosiąganie planowanych przychodów z tytułu przetworzenia 
w zakładzie mechanicznym, a zakład mechaniczny „z pustego nie naleje”, jak nie dostają 
pieniędzy za przetworzenie selektywnie zebranych, to jak mają mieć dochody?” 
 
 Przedstawiona prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 Radny Jarosław SIDOR zapytał, cytuję: „Do spółki przystąpiło 35 gmin. Chciałbym się 
dowiedzieć ile gmin przywozi swoje odpady?”  
 
 Dyrektor Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA odpowiedziała, cytuję: „Właśnie ta 
prezentacja to przedstawiała. Przywożą teraz wszyscy, tylko jedni przywożą mniej, drudzy 
przywożą więcej. Przede wszystkim my nie możemy podać takich informacji, inni mogą nam 
grzecznościowo powiedzieć ile wytworzyli odpadów, a my sobie porównać. Takie informacje 
zebraliśmy i wiemy np., że gmina Ślesin w roku 2016 wytworzyła 2216 tys. ton odpadów, a do 
nas przywiozła 658. W związku z tym ja się pytam, gdzie pojechały inne odpady? 
 Jeśli chodzi o serwisowanie, w tej chwili jest na naszej stronie internetowej cały opis 
przypadków, gdzie wyraźnie mówimy jakie składniki wchodzą w serwisowanie, w jakim trybie 
się rozliczamy. Są dwie części serwisowania, jedna tzw. ryczałtowa, druga na zlecenie oraz 
części zamienne. Ta część ryczałtowa jest częścią stałą, natomiast ta dotycząca zleconych i 
części zamiennych wynika z tego co się w danym czasie dzieje. Każdorazowo, jeżeli cokolwiek 
się dzieje, jest wystawiane przez nas po analizie zlecenie na wykonanie określonego działania, 
plus do tego części, które do tego są potrzebne. W ubiegłym roku wykorzystanie tych napraw 
awaryjnych było na poziomie 20% tego co planowaliśmy, wykorzystanie części w wysokości 
15% tego co planowaliśmy, natomiast ryczał jest stała kwotą. I gdybyśmy to przeliczyli, ta 
firma ma dyspozycyjność 5 osób na każdej zmianie, gwarancję, że w ciągu godziny podejmą 
interwencję, czyli gdyby kiedykolwiek działa się sytuacja niecierpiąca zwłoki. Jakbyśmy 
przeliczyli te 100.000 zł na te 5 osób, czyli wychodzi że  20.000 zł. To jest przede wszystkim 
z zabezpieczeniem, pozbyciem się wszystkich problemów dotyczących gotowości. Gwarancja 
jest na 36 miesięcy, do końca przyszłego roku. 
 Popioły - proszę się nie bać o to, że ilość popiołu będzie rosła. Projekt został 
sporządzony na 94.000 ton spalonych odpadów, z tego może powstać zgodnie z gwarancją nie 
więcej niż 7.000 ton odpadów rocznie popiołu i 25.000 ton odpadów w postaci żużlu. Popioły 
są składowane w trzech silosach i nie można sobie pozwolić na to, żeby to było na dwie doby 
pracy, w związku z tym one są na bieżąco zgodnie z umową, zgodnie z wybranym odbiorcą 
stale są odbierane. Nie przewidujemy wzrostu ilości popiołu, bo ta instalacja nie jest na to 
przewidziana, żeby ta ilość popiołu wzrastała nam. Natomiast opanowaliśmy już w dużym 
stopniu popioły, które docierały do nas z odpadami, ze śmieciami. Jeszcze czasami zdarzają się 
takie śmieciarki, które jak sypną to robi się ciemno. Ale po ilości popiołów, które trafiają na 
nasze składowisko widać, że o tyle żeśmy ochronili po prostu naszą instalację. Jakby 
przyjeżdżały te popioły razem z odpadami, to bralibyśmy za nie 272 zł, a tak to braliśmy za 
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mniejszą ilość odpadów 272 zł, a za popioły braliśmy 100 zł. Dla dostawcy było to istotne 
obniżenie kosztów. Dla nas lepiej, bo trzeba sobie postawić pytanie, czy kasa, czy ochrona 
instalacji? Warto jest żeby instalacja była sprawna. 
 Balast – co to jest to 19.12.12., to jest to – przyjadą selektywnie zebrane odpady, idą na 
sortownię, idą przez taśmę, na taśmie szukamy wszystkich butelek, a reszta to jest ten balas. 
Czyli to co zostało po doczyszczeniu odpadów to jest balast i on wtedy przyjeżdża tutaj do nas. 
To jest u nas, a z innych firm przyjeżdża sam ten balast, czyli to co zostało z tego rozsortowania, 
doczyszczenia.  
 Ścieżki zdrowia u nas nie ma, bo u nas proszę Państwa cały zakład można by zaliczyć 
do sanatorium, ponieważ na życzenie związków zawodowych zrobiliśmy dodatkowe badania 
i mogę Państwa zapewnić, że chyba jeszcze tężnie postawimy i zaprosimy do sanatorium. 
Odpady komunalne już nie jeżdżą na składowiska, tam ptaszyska już niczego nie roznoszą. 
Najtrudniejszym miejscem jest kompostownia.  
 Ścieżka edukacyjna jest po to zrobiona, żeby ludzie nie przechodzili oglądać zakładu 
wzdłuż drogi, po której jeżdżą samochody. Proszę mi powiedzieć, czy zna ktoś przepis, który 
by zabraniał ludziom przechodzenia pod liniami wysokiego napięcia? W ten sposób nie 
moglibyśmy iść ani do Galerii nad Jeziorem, bo tam przechodzimy pod liniami i w Koninie jest 
cała masa takich miejsc. Nie ma przepisu, który by zabraniał przechodzenie pod liniami 
wysokiego napięcia. Nie wolno budować parkingów, nie wolno budować miejsc pracy, ale 
można spacerować. Ścieżka funkcjonuje od 2010 roku, była wzbogacana również ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.  
 Bilans roku, linia stabilizacji. Ja już o tym mówiłam, linia stabilizacji została wykonana, 
sprawdzona, przyjęta, przetestowana, zrobiona, spełniła wszystkie wymagania, po czym 
doszliśmy do wniosku, że nie będziemy stabilizować, bo koszt tego stabilizowania nam w tym 
momencie wyszedł większy niż był przewidywany. Tę linie zmodernizowaliśmy, ale tylko po, 
bo nie mogliśmy wykonawcy powiedzieć proszę nam zrobić inaczej, bo on miał tak napisane 
i musiał tak zrobić jak miał napisane w projekcie, bo by nam nie rozliczono projektu. Natomiast 
my w eksploatacji stwierdziliśmy, że ona jest dla nas zbyt pracochłonna, wymaga 4 ludzi, 
wymagała nakładu czasu, komponentów, itd., w związku z tym myśmy ja po prostu 
zmodernizowali i wycięliśmy te niepotrzebne urządzenia, po to żeby w tej chwili po procesie 
modernizacji ponownie została przetestowana, przebadana, przeprowadzono wszystkie 
badania, czy odstępujemy od stabilizacji, traktują ją jedynie jako awaryjną. Resztę opowiem 
jak wyjdziemy w teren.”  
 
 Kolejno głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta Sebastian ŁUKASZEWSKI, cytuję: 
„Jeżeli chodzi o pismo, które wpłynęło, chodziło o pisma NSZZ Solidarność o nierówne 
traktowanie. Mieliśmy trzy pisma w ostatnich trzech miesiącach, spotkaliśmy się z Panem 
Prezydentem z przewodniczącym i zastępcą NSZZ Solidarność dwukrotnie. Raz było to 
spotkanie indywidualnie tylko z Solidarnością, a drugi raz jak otrzymaliśmy pismo o tym, żeby 
Solidarność miała większy wpływ na zarządzanie zakładem, wtedy postanowiliśmy spotkać się 
ze Związkiem OPZZ, ze stroną pracowniczą i Związkiem Solidarność, bo uważamy, że takie 
traktowanie przedstawicieli załogi jest bardzo nie fair. Rozmawialiśmy z przedstawicielami, 
a nie ludźmi, którzy reprezentują 20-kilku osobową załogę, a mamy 130 osób zatrudnionych 
w zakładzie. Uznaliśmy, że tak będzie lepiej.  
 Oczywiście każdy ze związków zawodowych miał trochę inne obawy i szedł w innym 
kierunku. Nie było tak, że widzieli jakiekolwiek zagrożenia. Oczywiście były tematy ochrony 
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zdrowia, przechodzenia pod liniami wysokiego napięcia, to regulują przepisy i to zostało na 
spotkaniu wyjaśnione.  
 Odbywały się pewnie jeszcze spotkania Pana Prezesa, który zapraszał związki 
zawodowe. Dla Pana Prezydenta i dla mnie to, że związki zawodowe istnieją w zakładzie jest 
dobrą sprawą, dlatego że związki mają pilnować spraw pracowniczych, dlatego zostały 
powołane. Natomiast jeśli chodzi o kwestie zarządzania zakładem, to musimy pilnować, żeby 
nie dochodziło do pewnej destabilizacji, która jest możliwa, jeżeli będziemy pewnym 
postulatom ulegać. Natomiast jeżeli chodzi o prawa pracownika, to jesteśmy skłonni żeby tych 
praw związki zawodowe pilnowały i za każdym razem spotkamy się, jeżeli będzie jakieś pismo 
związków zawodowych. Na to pismo, które otrzymaliśmy do wiadomości, bo to nie jest pismo 
do Pana Prezydenta tylko do Zarządu Solidarności, Pan Prezydent się ustosunkuje i wyśle 
odpowiedź do zarządu. Uważamy, że jest to nieprawda, ale te rzeczy oczywiście przyślemy w 
formie pisemnej. Natomiast zachęcałbym do kontaktu z Zarządem Solidarności, bo jeżeli stąd 
jest ta informacja, to żeby Zarząd Solidarności zasięgnął opinii pozostałych związków 
zawodowych, rady pracowniczej i wtedy będzie ta odpowiedź.” 
 
 Radny Karol SKOCZYLAS zwrócił uwagę, że do radnych takie pismo nie dotarło. 
 
 Przewodniczący Komisji Infrastruktury odpowiedział, że do Przewodniczącego Rady 
wpłynęło pismo w sprawie zwołania posiedzenia Komisji w MZGOK. Odbywające się 
posiedzenie dotyczy zapoznania się z całokształtem funkcjonowania Miejskiego Zakładu 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi, szczególnie w kontekście związanym 
z gospodarowaniem odpadami, podwyżek opłat za odbiór odpadów. Komisja chciała przyjrzeć 
się temu i dlatego na posiedzenie zaproszeni zostali wszyscy zainteresowani.  
 
 Zastępca Prezydenta Sebastian ŁUKASZEWSKI dodał, cytuję: „My nie mamy tutaj nic 
do ukrycia, ja jestem szczęśliwy, że mamy związki zawodowe w każdym zakładzie, które 
pilnują praw pracownika, tak powinno być. Każde jedno zgłoszenie związków staramy się 
sprawdzić i spotykamy się zawsze. Ale spotykamy się, jeżeli ktoś mówi, że reprezentuje załogę 
w zakładzie, spotykamy się ze wszystkimi przewodniczącymi związków zawodowych, 
przedstawicielami rady pracowniczej, wtedy możemy zweryfikować wszystkie te rzeczy, bo 
jeden związek mówi, że chciałby mieć wpływ, ale chciałby się spotkać sam. Na takie rzeczy 
nie możemy się zgodzić, musimy wszystkich pracowników traktować równo.  
 Jeżeli mogę, to chciałbym powiedzieć, że parę dni temu z Prezesem Andrzejewskim 
rozmawialiśmy na temat porozumień transportowych i podpisywania umów i mimo woli został 
poruszony temat śmieci i ceny śmieci na bramie. Wójtowie ościennych gmin mówili, że mamy 
naprawdę dopilnować tego, żeby ten strumień uczciwie spływał, że wszelkie konsekwencje 
wyciągać, bo oni kombinują. I to co Pani Dyrektor mówiła, że jesteśmy na dobrej drodze, bo 
pamiętam rok temu to było kilkanaście gmin, które w ogóle nie przywoziło śmieci, a dzisiaj 
jest tak, że ci którzy przywożą i ten strumień jest taki bardzo niewielki, to są w dużej 
mniejszości.”   
 
 Prezes Jan SKALSKI dodał, cytuję: „Proszę Państwa stwierdzam, że ja i całe 
kierownictwo spółki i wszyscy pracownicy niezrzeszeni w Związku Solidarność są za 
związkami zawodowymi i uważają, że związki zawodowe są potrzebne. Pod jedną zasadą, 
że związki zawodowe przestrzegają litery prawa. Ustawa o związkach zawodowych wyraźnie 
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mówi co należy do organizacji związkowej w zakładzie, co należy do kierownictwa zakładu 
jako pracodawcy. Te zasady zostały złamane przez niektórych członków Związku 
Zawodowego Solidarność w naszej spółce, ale myślę że jesteśmy na dobrej drodze, 
korespondencja trwa. Poprosiłem w ostatnim piśmie Pana Przewodniczącego o podanie faktów 
kto, kiedy, gdzie mobbingował i oczekuję takiego potwierdzenia na piśmie i wówczas Panu 
Prezydentowi i regionowi odpowiem. Na razie wstrzymali, Przewodniczący „wstrzymał 
oddech” i nie daje żadnej odpowiedzi.” 
 
 Następnie głos zabrał radny Jan MAJDZIŃSKI, cytuję: „Wracając do problemów, które 
mamy omawiać, mówię problemów, bo właściwie nasze spotkanie miało chyba bardziej na celu 
charakter informacyjny, natomiast w toku dyskusji wyłoniły się problemy, które powinniśmy 
sobie wyjaśnić i dobrze, że w tym gronie, a nie w szerszym.  
 Szanowni Państwo szereg informacji dotyczyło zagadnień technicznych i bardzo 
dobrze, że tutaj mogliśmy uzyskać informacje, żeby poszerzyć swoją wiedzę na temat firmy. 
Moja uwaga byłaby tylko taka, że szkoda, że nie dostaliśmy tych materiałów przynajmniej kilka 
dni przed tym spotkaniem, wtedy moglibyśmy się wczytać w to, bo podejrzewam, że w tych 
materiałach, chociaż starałem się tak na szybko przerzucić co ja tam znajdę ale trudno chyba 
znaleźć taką podzielność, żeby wczytać się w to i śledzić wypowiedzi i przedstawione plansze. 
Wtedy dyskusja nasza może by była bardziej merytoryczna, ale mam nadzieję, że te materiały, 
które były tutaj omawiane znajdziemy w tych materiałach. 
 Szanowni Państwo ja wrócę jeszcze do omawianych spraw i chciałbym w takiej 
atmosferze rozwagi podsunąć sprawy, które były omawiane. Pani Dyrektor, ja chciałbym 
sięgnąć jeszcze do obrad sesji Rady Miasta Konina z lutego kiedy przyjmowaliśmy uchwałę 
podwyższającą opłaty za odbiór odpadów. I wtedy przeważała nuta taka, że w związku z tym, 
że gminy nie wywiązują się z umów dostarczania odpowiednich ilości odpadów, nie spina się 
rachunek, bilans firmy. Natomiast dzisiaj Pani się wypowiada, że są mocno przesadzone opinie 
o zaniżonych dostawach od gmin. I to jest ta rozbieżność wypowiedzi. (Dyrektor Elżbieta 
Streker-Dembińska wtrąciła, że nie była na tej sesji w związku z tym nie mogła się na ten temat 
wypowiedzieć) 
 Chciałbym krótkie pytanie zadać odnośnie jakości żużla. Pani Dyrektor dość wiele słów 
na ten temat wypowiedziała, natomiast moje pytanie jest takie - jaki jest skład chemiczny tego 
żużla skoro nie ma w tej chwili odbiorców? Czy jest jakieś zagrożenie, że brak odbioru tego 
żużla może być spowodowany złą jakością? 
 Chciałbym jeszcze wrócić do czynnika społecznego. Szanowni Państwo ja czuję się 
troszkę taki zaskoczony takim poruszeniem wokół wywołanego tematu, czuję się w pewnym 
stopniu zobowiązany kontynuować ten temat, bo nie chce się tym chwalić, ale taki jest 
rodowód, ja przez długie lata byłem funkcyjnym Związku Zawodowego Solidarność i ta sprawa 
nie jest mi obca, ale też nie może być mi obca. W tym gronie chciałbym przywołać fakt, 
że pocztą mailową dostaliśmy, nie wiem kiedy czy to 6 tygodni temu, czy trochę więcej, dość 
obszerną korespondencję na temat niezadowolenia z poziomu władz w MZK. I ta sprawa 
ucichła, w tej chwili ożyła sprawa jakiegoś takiego poruszenia, niezadowolenia pracowniczego 
w tej firmie. Źle by było, gdyby nagle została ta sprawa najpierw wywołana przez media, 
z odpowiednimi komentarzami. Dlatego uważam, że powinniśmy w atmosferze spokoju 
omówić tą sprawę tutaj, z odpowiednim wyjaśnieniem. Jeżeli komuś się nie podoba mój sposób 
myślenia, każdy ma prawo mieć swoje zdanie, natomiast wypowiedź odnośnie tego, że Rada 
Miasta nie ma prawa i na pewno jako Rada Miasta nie rościmy sobie takich pretensji. Natomiast 
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omówienie tej sprawy nie uważam, że jest to jakąś niedorzecznością, bo nie powinny nam być 
obce sprawy pracownicze, bo też są sprawy mieszkańców.  
 Ja dokładnie pamiętam jeszcze dyskusję wokół sprawy odnośnie podniesienia opłaty za 
odbiór odpadów. I wtedy nie wiem, czy wy akurat nie odbieraliście takich uwag, bo mnie się 
bardzo wiele odebrało za to, że podnosicie, że nie liczycie się z tym, że wielu ludzi jest 
dodatkowo obciążonych z budżetu Waszą decyzją, myśmy taka decyzję podjęli. I wtedy 
rozeszła się dość głośna informacja po mieście, że trzeba było podnieść cenę za odpady z tego 
względu że, nie wiem skąd miała swoje źródło taka informacja wśród ludzi, bo są bardzo 
wygórowane płace w przedsiębiorstwie.  
 Szanowni Państwo ja chciałem zapytać Prezesa ile jest tych związków zawodowych? 
(Prezes odpowiedział, że są dwa związki zawodowe) 
 Czy w związku z tym, że są dwa, czy firma ma zbiorowy układ pracy?  
(Prezes odpowiedział, że nie, firma ma regulamin) 
 Szanowni Państwo ja wywołałem do przemyśleń, resztę nie chcę tutaj nikogo pouczać, 
nie chce wyciągać wniosków. Uważam, że ten temat powinien być zaakcentowany, bo jest 
ważny. Dziękuje bardzo za uwagę.”   
 
 Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA odnosząc się do pytania radnego powiedziała, 
cytuję: „Ja już kilka razy mówiłam, ale powtórzę jeszcze raz, że żużle spełniają wszystkie 
wymagania określone rozporządzeniem, które dopuszcza zastosowanie żużli do podbudowy 
dróg. A te wymagania są określone bardzo szczegółowo, jest tam katalog kilkudziesięciu 
środków, pierwiastków, składników, których nie wolno przekroczyć, bo gdyby się 
przekroczyło, to wtedy nie można zastosować tych żużli na drogi. Wszystkie badania wskazują, 
że nasze żużle nie mają przekroczeń, nie powodują wykrywalności środków niebezpiecznych 
i mogą być z powodzeniem stosowane w drogownictwie. Nie na główną warstwę, bo nie można 
wysypać, tak jak chętnie bym wysypała jak Państwo jechaliście, są takie doły i aż się prosi, 
żeby umocnić. Ale nie możemy tego zrobić, bo my nie mamy uprawnienia do budowania dróg. 
Może to zrobić firma, która ma prawo zastosować żużel jako odpad do podbudowy drogi. 
 Jeszcze było pytanie, dwukrotnie radni rozmawiali o cenie, raz rozmawialiśmy o cenie 
na bramie, a dwa o podniesieniu opłaty dla obywatela. Tam gdzie była cena na bramie, to ja nie 
uczestniczyłam. A dzisiaj Państwu pokazywałam ile w tej opłacie dla mieszkańca, jaki wpływ 
na tą opłatę ma nasza cena. Jeżeli opłata jest 7 zł, z cena za unieszkodliwienie wynosi 4 zł, 
to wiadomo.” 
 
 Przewodniczący Komisji Infrastruktury poprosił radnych o przemyślenie zadawanych 
pytań i nie powtarzanie takich, na które już padły, na które były już udzielane odpowiedzi. 
 
 Następnie głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta Sebastian ŁUKASZEWSKI, cytuję: 
„Panie radny jeszcze powtórzę, że spotkaliśmy się dwa razy ze związkami zawodowymi 
i spotkamy się tyle razy, ile będzie trzeba. Zawsze jest tak, że pewne rzeczy weryfikujemy 
i sami nie osądzamy na podstawie pisma, czy to jest prawda czy nie, tylko sprawdzamy. Teraz 
również. Oczywiście pismo było ostatnio bardzo ogólnikowe, Pan Prezydent dopytał 
przewodniczego związków zawodowych i po utrzymaniu odpowiedzi, na którą czekamy już 
tydzień, jak otrzymamy tą odpowiedź, to się ustosunkujemy i wtedy odpowiemy do Zarządu 
NSZZ Solidarność i wyrazimy swoją opinię. Ja myślę, że to jest bronienie praw pracowniczych, 
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zasięganie opinii wszystkich grup pracowniczych, rady pracowniczej i drugiego związku 
zawodowego. Dziękuje bardzo.”  
 
 Zabierając głos radny Sławomir LACHOWICZ powiedział, cytuję: „Mam pytanie, 
wrócę do odpadów, czyli popiołów. Czy to zostało uwzględnione w bilansie, jeżeli są 
składowane, tzn. że firma musi je sprzedać. Żeby je sprzedać musi za to zapłacić. Czy odpad 
ten został ujęty w planie firmy?  
 Druga rzecz, o którą chciałem się spytać, żużel? Czy firma płaci gminom za to, żeby 
odebrały ten żużel, czy gminy płacą spółce, jak to wygląda?  
 Czy gminy przystępując do spółki deklarowały jakiej wielkości ilość śmieci będą 
oddawały?”  
 
 Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA odpowiedziała, cytuję: „Jeśli chodzi o popioły, to 
mówiłam wyraźnie. Mamy dwa rodzaje popiołów, popioły, które firma przywozi selektywnie 
zbierając od mieszkańców z kominków, pieców i czegoś jeszcze, i te popioły odbieramy za 100 
zł na bramie. Ale mamy również popioły, które powstały np. z oczyszczania stali. I te popioły 
jak powiedziałam, ich ilość jest przewidziana, wynosi od 5,5 do 7 tys. ton rocznie. Te popioły 
musimy zutylizować i to my musimy zapłacić komuś za to, żeby je zabrał i zutylizował, bądź 
musimy je stabilizować i przekazać na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne 
i zapłacić również za to opłatę. To są popioły i to co już mówiłam, że odstąpiliśmy 
od stabilizacji, ponieważ się okazało, że cena 278 zł, które dostaliśmy w przetargu za tonę 
popiołu, jest równa, taką samą cenę byśmy musieli zapłacić za jedną tonę stabilizatu, ale 
stabilizatu mielibyśmy dwa razy więcej.  
 Jeśli chodzi o żużle również płacimy, bo to jest odpad, a za zagospodarowanie odpadu 
trzeba zapłacić. Gdyby gminy od nas brały ten odpad, to byłoby cały czas w tych umowach 
wykonawczych podmiotu wewnętrznego i moglibyśmy kształtować na podstawie odrębnej 
umowy zasady, na jakich gminy by to brały. Najprawdopodobniej było by to za złotówkę, bo 
nie może to być za 0 zł, bo podatki, więc prawdopodobnie my byśmy gminom płacili tą 
złotówkę, za to żeby zagospodarowały te odpady. A to, że gminy ich nie chcą w tej chwili, bo 
dlatego, że mają za małą wiedzę jak można je zastosować. I tak jak powiedziałam, z czasem na 
pewno dopracujemy się metody zagospodarowania, jeszcze włączyliśmy w to gminy.  
 Odnośnie deklaracji. Gminy deklarowały cały strumień odpadów. My nie możemy 
prosić, gminy i tak nam grzecznościowo podają informacje ile wytwarzają tych odpadów, ale 
wcale ich nie muszą dać, one sprawozdają się do instytucji i to te instytucje wiedzą jak gminy 
gospodarują odpadami. To te instytucje powinny sprawdzić, powinny analizować, czy to jest 
realne, czy nierealne na terenie gminy?”  
 
 Głos zabrał radny Michał KOTLARSKI, cytuję: „Ja właściwie odnośnie tych instytucji, 
skoro one nie działają, to dlaczego miasto nie korzysta jako udziałowiec większościowy ze 
swoich kompetencji i nie domaga się z tytułu działania na niekorzyść spółki od tych 
udziałowców odpowiedzialności, to pierwsze pytanie.  
 Drugie pytanie, chciałbym poprosić, bo było przedstawione dane za I kwartał 2017 roku 
finansowy i poprosiłbym o rachunek zysków i strat. W 2016 roku było minus 823 tys. zł strat 
i prognoza na 2017 rok, jeśli taka jest. 
 I jeszcze na koniec pytanie o OPZZ, bo była mowa ilu jest członków Solidarności, 
27 o ile dobrze pamiętam, a pytanie - jaka jest reprezentacja z tej drugiej strony, OPZZ?” 
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 Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA odpowiedziała, cytuję: „27 i 30 osób. Ja z ubiegłych 
czasów pamiętam, jestem za związkami zawodowymi, z szacunkiem dla wszystkich 
pracowników. Wiadomo, że czeka nas wynegocjowanie, natomiast te związki powstały dopiero 
co i tak na dobrą sprawę jeszcze nie sprecyzowały jakiejś umowy. Natomiast ja powiem swoje 
zdanie, że w naszym zakładzie działa również 27 osobowe koło Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich. Dzisiaj można powiedzieć jest bardzo aktywne, jest nastawione przede wszystkim na 
podnoszenie kwalifikacji, dalej się szkolą, dokształcają, konferują. Nie są związkiem 
zawodowym, ale bardzo fajna grupą, która działa na rzecz zakładu i tutaj jeżeli chodzi 
szczególnie o elektryków.  
 Jeśli chodzi o wyniki, to za chwileczkę je pokażę.”  
 
 Radny Michał KOTLARSKI poprosił o przedstawienie bilansu straty z tytułu 
niedostarczonych w ubiegłym roku ilości odpadów oraz o porównanie I kwartału roku 2016 
i 2017. 
 
 Prezes Jan SKALSKI odpowiedział, cytuję: „Rok bilansowy 2016 jest po badaniu 
biegłych i wynik bilansowy jest stratą 823 tys. zł. Natomiast wynik za pierwszy kwartał tego 
roku jest na plusie i wynosi 422.  
 W ubiegłym roku pierwszy kwartał był podobny do tego, ze względu na to, że koszty 
w ubiegłym roku głównie powstały w II, III i IV kwartale i one zadecydowały o minusie. Nie 
chce tutaj rzucać cyfr co do I kwartału tamtego roku, natomiast ten mamy podsumowany, jest 
335.419 zł.”  
 
 Kontynuując Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA powiedziała, cytuję: „Cztery lata 
trwało, żeby namówić gminy, 35 gmin, do wspólnego przedsięwzięcia. Przejście ścieżki, żeby 
gminy podjęły uchwały, że powierzają zadanie publiczne było kosztowne. Podpisanie umowy 
wykonawczej, która już była monitorowana przez Narodowy Fundusz było kolejnym 
majstersztykiem. Namówienie gmin do poręczenia pożyczki, to była kolejna sprawa.  
 Stało się, podpisaliśmy umowę, zrealizowaliśmy projekt, a jest to projekt unijny, 5 lat 
trwałości. Jeżeli w ciągu 5-ciu lata zdarzy się, że rozleci się spółka, albo wystąpią udziałowcy, 
albo nie zrealizujemy odpowiednich wpływów, będziemy zwracać. Nie jest naszym interesem 
i dlatego Państwa bardzo prosiłam, bo dzisiaj uczciwie mówimy, pokazywaliśmy kto, co, jak. 
I dzisiaj mówię tak, nie róbmy z tego problemu i powtarzam, i Pan Prezes to powtarzał, my 
sobie z odpadami poradzimy, jak nie kupimy ich tu, to kupimy je tam, czy dowieziemy. I te 
wszystkie parametry, które wynikają z technicznych założeń my wypełnimy, ale nie róbmy 
nieprzyjemności i mówmy, że my was wyrzucimy, albo podamy do sądu, bo wystarczy, 
że jedna gmina się tyłem do nas odwróci i mamy poważny problem z całością projektu. Dlatego 
bądźmy dla siebie wyrozumiali, niektórzy dojdą do rozumu, niektórym pomogą wytłumaczyć 
różne instytucje. I być może przy takim zachowaniu, przy takim podejściu uda nam się to 
wynegocjować, rzeczywiście się jakoś z tym projektem poukładamy. Natomiast nas najbardziej 
boli jedno, jeżeli ci, którzy do nas śmieci nie wożą rozpowiadają swoim mieszkańcom, 
że niestety musimy wam podnieść stawki do 10 czy 12 zł, bo Konin podniósł cenę na bramie, 
to jest jak „kij do mrowiska”.” 
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 Kolejno głos zabrał Sławomir LACHOWICZ zapytał, cytuję: „Wiadomo, że spółka 
wytwarza jeszcze energię cieplną z odpadów, którą sprzedaje i energię elektryczną, która też 
sprzedaje. Nie znam tej klasyfikacji odpadów, ale jeżeli to są odpady posegregowane, pozostała 
ta część jest spalana, to jest używana do tego ropa opałowa. Jak wygląda w kosztach pozyskanie 
tej energii?” 
 
 Odpowiadając Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA powiedziała, cytuję: „Ja jeszcze raz 
głośno powiem, my śmieci nie spalamy przy pomocy ropy opałowej. Śmieci same w sobie są 
paliwem. Jak będziemy chodzić, to Państwu odpowiem jak to działa.” 
 
 Radny Jarosław SIDOR zabierając głos poruszył sprawę spotkania ze związkami 
zawodowymi. Wyraził nadzieję, że kiedyś takie spotkanie się odbędzie.  
 
 Przerywając Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI 
powiedział, cytuję: „Przepraszam serdecznie Panie Radny, jeżeli ja jestem Przewodniczącym 
Komisji Infrastruktury, to jeżeli ja będę Przewodniczącym Komisji Infrastruktury, to nigdy 
spotkania ze związkami zawodowymi nie zrobię, bo sprawy pracownicze w spółce prawa 
handlowego są wewnętrzną sprawą firmy. Nie można tutaj wchodzić w kompetencje zarządu 
i właściciela.”  
 
 Kontynuując radny Jarosław SIDOR powiedział, cytuję: „Z tym się zgadzam Panie 
Przewodniczący, tylko jako radny mam prawo wysłuchać mieszkańców, którzy są 
pracownikami tej spółki, do tego się odnoszę.  
 I pierwsze pytanie odnośnie prezentacji, to co było pokazywane przez Panią Elżbietę. 
Chciałbym się dowiedzieć jaki był koszt remontów po roku funkcjonowania spalarni, w okresie 
gwarancyjnym i dlaczego w ogóle obiekt gwarancyjny nie został objęty umową? Dlaczego 
spółka musiała za to zapłacić? Bo z tego co wiem tak było.  
 Pan Prezes powiedział, że w zakładzie pracuje 138 osób, jest zatrudnionych 60 osób 
z wykształceniem wyższym. Chciałbym się dowiedzieć, czy wszystkie osoby z wykształceniem 
wyższym jest to wykształcenie techniczne związane z zakładem pracy, szczególnie tutaj ze 
sprawami zarządzania, ze sprawami technicznymi.  
 Druga rzecz kompostownia, o czym mówiła Pan Dyrektor Kocioruba. Obowiązkiem 
jest segregacja odpadów przez mieszkańców. Chciałbym tutaj powiedzieć o bioodpadach, 
z tego co słyszałem kompostownia jest za mała i wiele bioodpadów zostaje wywożonych, 
bo one nie są przetwarzane na kompost, tylko są wywożone normalnie na wysypisko i nie są 
w odpowiedni sposób obrabiane.  
 Druga rzecz maszyny, każdy gospodarz powinien dbać w jakiś sposób o swój majątek. 
Pan tutaj mówił o maszynach, które się starzeją itd. Czy spółka posiada jakieś hale, gdzie te 
maszyny mogłyby być, czy są przetrzymywane zimą, czy wszystko stoi pod gołym niebem?”  
 
 Odpowiadając na pytania radnego Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA powiedziała, 
cytuję: „Jeżeli chodzi o kadrę powiem tak, cała kadra „spalarniowa” wyższe wykształcenie 
techniczne, łącznie ze mną, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, bardzo specjalistyczne moje 
wykształcenie – elektroenergetyka i uprawnienia wszelkiego rodzaju, łącznie z termicznym 
przekształceniem odpadów, żeby również rozwiać te wątpliwości, że może ja jestem nie na 
miejscu i nie w temacie. Wszyscy pracownicy wyższe wykształcenie, pracownicy waloryzacji, 
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stabilizacji w części przeniesieni w związku ze zmniejszeniem działalności tamtej części, 
w części przeniesieni do nas, ale również uzupełnili wykształcenie o uprawnienia zawodowe, 
większość ma na koparko-ładowarkę, takie urządzenia, rozdrabniacz. Ale ja mówię o mojej 
części, począwszy od menadżera, inżyniera, poprzez osobę, która zajmuje się planowaniem, 
sprawozdawczością, skończywszy na pracownikach nastawni, wszyscy mają wyższe 
wykształcenie, są inżynierami i mają wszystkie wymagane uprawnienia i wszystkie 
wewnętrzne szkolenia.” 
 
 Zabierając głos Dyrektor Szymon KOCIORUBA dodał, cytuję: „Odnośnie 
kompostowni. Kompostownia jest mała, ale dzięki temu, że nie kompostujemy frakcji 
podrzutowej, tam się kompostowało w granicach 2015 roku, mamy zwolnioną drugą 
kompostownię, więc miejsca nam wystarcza. To, że Pan słyszał, że kładziemy, to ja twierdzę 
i mówię kategorycznie, że czegoś takiego nie robimy i nie robiliśmy.  
 Odnośnie tego czy maszyny są garażowane, czy nie. Większość maszyn jest 
garażowana, natomiast maszyny, które pracują na kompostowni nie są.”  
 
 Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA dodała, cytuję: „Co do kosztów, to ja musiałabym 
sięgnąć do jakiejś prezentacji, dokładnie nie pamiętam, ale chyba wszystkie trzy zadania 
zamknęły się łącznie z częściami.  
 Natomiast generalnie gwarancie to są kontrakty negocjowane o wiele wcześniej i nie 
ma czegoś takiego. Nie spotkałam się z sytuacją, jeśli chodzi o spalarnie, że w ramach gwarancji 
będą robione przeglądy i remonty. Oczywiście Bydgoszcz zawarła sobie taki kontrakt, 
że pierwszy przegląd roczny wypadł im akurat w lipcu, kiedy jeszcze obejmował ich kontrakt 
i zrobili ten przegląd w części tylko najważniejszych urządzeń, natomiast w pozostałych nie 
zrobili. W tej chwili wszystkie spalarnie są w takiej sytuacja jak nasza, muszą robić przeglądy, 
bo wykonawca powiedział tak – daję wam gwarancję, że ten zakład przez 36 miesięcy na pewno 
będzie dobrze chodził, pod warunkiem, że będziecie trzymali wszystkie reżimy i będziecie 
dokonywać przeglądów, konserwacji, remontów i przeglądów gwarancyjnych, tak jak 
z samochodem. Natomiast po okresie gwarancji występują u nas różnego rodzaju usterki, wady 
i wtedy usuwane są przez wykonawcę i bez mrugnięcia okiem. Jeżeli coś jest źle, 
udowodniliśmy, że była wada, to w ramach gwarancji to wykonuje, natomiast nie wykonuje 
czyszczenia kotła, zmiany rusztu, bo to są wszystko remontowane.” 
 
 Głos zabrał Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Sławomir MATYSIAK. 
Powiedział, cytuję: „My mamy dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów, tutaj 
i w Gosławicach.  
 Chciałabym bardzo serdecznie podziękować Panu Prezesowi i Pani Dyrektor, bo ja 
swoich pracowników latem ubiegłego roku miałem okazję przyprowadzić i zachęcam Państwa 
byście zobaczyli jak ten proces technologiczny przebiega, bo jestem święcie przekonany, 
że o wiele mniej pytań byłoby na tym spotkaniu, gdybyśmy zaczęli od zwiedzania. Moi 
pracownicy, którzy pracują i zajmują się odpadami komunalnymi byli bardzo zadowoleni 
i jeszcze raz chciałbym w tak zacnym gronie serdecznie Panu Prezesowi i Pani Dyrektor 
podziękować. Dziękuję bardzo.”  
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 Podsumowując spotkanie Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr 
KORYTKOWSKI powiedział, cytuję: „Ja chciałem na sam koniec spotkania w budynku 
powiedzieć, Szanowni Państwo, żebyśmy wszyscy zrozumieli i mieli jasność. My jesteśmy 
Komisją Infrastruktury, która zajmuje się realizacją wszelkich potrzeb miasta związanych 
z infrastrukturą. Dlatego też jesteśmy w MZGOK, dlatego byliśmy PGKiM i informacja o tym, 
że kolejne spotkanie wyjazdowe Komisji Infrastruktury odbędzie również w najbliższym czasie 
w PKS-ie i będziemy zajmowali się transportem zbiorowym PKS-u i MZK.  
 Dlatego chciałabym, żebyśmy również zauważyli to, że nie jesteśmy Komisją 
Rewizyjną, w której kompetencji są funkcje kontrolne i nie jesteśmy żadną komisją, która by 
badała stosunki społeczne panujące w firmach, które należą do miasta.  
 Chciałbym zakończyć dzisiejsze spotkanie, licząc na to, że większość radnych jeszcze 
pójdzie obejrzeć Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Dziękuję bardzo 
wszystkim uczestnikom.”  
 
 Członkowie Komisji Infrastruktury zwiedzili MZGOK. 
 
 
 Na tym powiedzenie zakończono.  
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