
UCHWAŁA NR XV/68/2017
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Budowa i modernizacja Punktów 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Instalacją do Biologicznego Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA” i złożenie wniosku o jego 
dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.2 „Gospodarka odpadami 

komunalnymi” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 3, art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” do realizacji 
projektu pn. „Budowa i modernizacja Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Instalacją do 
Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego "EKO 
SIÓDEMKA”. 

§ 2. Upoważnia się Zarząd Związku do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, o którym mowa w § 1 ze 
środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi” Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

§ 3. W przypadku umieszczenia projektu, o którym mowa w § 1 na liście rankingowej i otrzymaniu decyzji 
o przyznaniu dofinansowania, w budżecie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” zabezpieczone zostaną 
środki finansowe niezbędne do realizacji projektu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego 

"EKO SIÓDEMKA"

Dariusz Dębicki

Id: AFC2940A-C402-4C95-84A3-4FCF0C06F83A. Uchwalony Strona 1



UZASADNIENIE

Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” zamierza przystąpić do realizacji projektu

pn. „Budowa i modernizacja Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz Instalacją

do Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego

„EKO SIÓDEMKA”.

Na realizację projektu Związek zamierza aplikować o środki w ramach „Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Niniejsza uchwała jest jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie, wymaganych przez

instytucję finansującą.
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