
UCHWAŁA NR 767 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 15 czerwca 2022 roku 

w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot 

rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2021 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 

1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 679) w związku § 5 pkt. 5.5 

Umowy wykonawczej na świadczenie usług w zakresie odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych i nadzoru zrekultywowanych składowisk odpadów z dnia 

29 grudnia 2011 roku – Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zatwierdza się ostateczne wyniki kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej 

Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 

2021 rok zgodnie z opinią Rady Nadzorczej MZGOK Sp. z o.o. (Uchwała nr 6/2022 

z dnia 8 kwietnia 2022 r.) i opinią Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZGOK 

Sp. z o.o. (Uchwała nr 5/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r.). 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 



UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR 767 

RADY MIASTA KONINA  

z dnia 15 czerwca 2022 roku 

w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty 

całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2021 r. 

Na podstawie § 5 pkt 5.5 Umowy wykonawczej na świadczenie usług w zakresie 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nadzoru zrekultywowanych 

składowisk odpadów zawartej w dniu 29 grudnia 2011 r. wraz z Aneksami: nr 1 z dnia 

5 czerwca 2012 r., nr 2 z dnia 22 lipca 2013 r. i nr 4 z dnia 23 września 2014 r. 

(zwanej dalej umową wykonawczą) Rada Miasta Konina zobowiązana jest zatwierdzić 

ostateczne wyniki kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej 

MZGOK Sp. z o.o.  

Raport z kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK sp. z o.o., sporządzony 

przez „AKCEPT” Biuro Biegłych Rewidentów sp. z o.o. w Koninie, został pozytywnie 

zaopiniowany przez Radę Nadzorczą MZGOK Sp. z o.o. (Uchwała nr 6/2022 z dnia 

8 kwietnia 2022 r.) i Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MZGOK Sp. z o.o. 

(Uchwała nr 5/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r). 

Rekompensata całkowita jest przysporzeniem, otrzymanym przez MZGOK Sp. z o.o. od 

gmin – wspólników MZGOK Sp. z o.o. w dowolnej formie, w celu pokrycia kosztów 

związanych ze świadczeniem usług publicznych na podstawie umowy wykonawczej 

oraz wszelkie inne przysporzenia, w tym dotacje, pożyczki preferencyjne, poręczenia, 

podwyższenie kapitału zakładowego, zwolnienia podatkowe lub wpłata od gmin 

otrzymana w związku ze świadczeniem usług publicznych, a także jakiekolwiek inne 

przysporzenie lub wpłata otrzymane przez MZGOK Sp. z o.o. ze środków publicznych - 

w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 

wybudowania i uruchomienia ZTUO oraz/lub związanych z eksploatacją ZTUO, a także 

z przeprowadzeniem rekultywacji składowisk odpadów komunalnych. 

Zgodnie z raportem z kontroli weryfikacja polegała na sprawdzeniu czy średnioroczny 

zysk netto z badanego okresu świadczenia przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi Sp. z.o.o. usług publicznych nie przekraczał Rozsądnego zysku. Dla 

oceny czy rekompensata całkowita nie jest nadmierna posłużyła średnioroczna 

wartość wskaźnika stopy zwrotu z aktywów ROA, liczonego wg wzoru: 

   ROA = (zysk netto : średni stan aktywów ogółem) x 100% 



Kwota zysku netto powodująca przekroczenie w danym roku wskaźnika ROA = 9% 

w ujęciu nominalnym stanowiłaby nadwyżkę Rekompensaty całkowitej i podlegałaby 

zwrotowi, chyba że średnioroczna wartość ROA w całym okresie świadczenia usług 

publicznych, obliczona zgodnie z zasadami określonymi w par. 9 pkt. 9.2 umowy 

wykonawczej nie przekracza 9% w ujęciu nominalnym. 

Dane przyjęte do obliczenia wartości wskaźnika ROA: 

- średni stan aktywów na 31.12.2021 r. – 311 265  996,10 zł 

- zysk netto na 31.12.2021 r. – 10 384 846,86 zł 

Wskaźnik ROA wyliczony dla MZGOK Sp. z.o.o na podstawie danych rzeczywistych 

2021 roku wynosi 3,336%. 

Wyliczony poziom wskaźnika ROA 3,336% jest niższy niż określony w umowie 

wykonawczej w par. 9.2a tj. 9% w ujęciu nominalnym. W związku z tym na podstawie 

par. 9 pkt. 9.3 umowy wykonawczej stwierdza się, że nie wystąpiła nadmierna 

rekompensata całkowita za 2021rok. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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