
UCHWAŁA NR VII/29/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie: ustalenia wysokości dopłat wnoszonych przez gminy członkowskie na realizację zadania pn. 
„Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz Infrastrukturą 

towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”.

Na podstawie §8 ust. 6 pkt 17 oraz §16 ust. 4 pkt 5 Statutu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”, 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość dopłat wnoszonych przez gminy członkowskie w latach 2019-2021 na realizację 
zadania pn. "„Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz 
Infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”" w następujących 
kwotach:

Gmina Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Ogółem dopłata
Cieszków 9 790,40 zł 51 117,01 zł 33 508,26 zł 94 415,67 zł
Kobylin 17 184,33 zł 89 559,80 zł 58 708,30 zł 165 452,43 zł
Krotoszyn 85 319,34 zł 445 698,30 zł 292 164,46 zł 823 182,10 zł
Sulmierzyce 6 108,37 zł 31 860,60 zł 20 885,28 zł 58 854,25 zł
Zduny 15 677,39 zł 81 997,28 zł 53 750,90 zł 151 425,57 zł

§ 2. Zobowiązuje się gminy członkowskie do zabezpieczenia kwot dopłat, o których mowa w § 1,
w budżecie na rok 2019 oraz w Wieloletnich Prognozach Finansowych obejmujących lata 2019-2021.

§ 3. Dopłaty, o których mowa w § 1 będą przekazywane na rachunek bankowy Związku Międzygminnego 
"EKO SIÓDEMKA" w terminach zgodnych z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji przedsięwzięcia, 
a określonych przez Zgromadzenie Związku odrębną uchwałą .

§ 4. Traci moc uchwała nr XV/69/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” z dnia 
14 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat wnoszonych przez gminy członkowskie na realizację 
zadania pn. „Budowa i modernizacja Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz Instalacją do 
Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”.

§ 6. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego 

"EKO SIÓDEMKA"

Dariusz Dębicki
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UZASADNIENIE

Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” przystąpił do realizacji zadania pn.
„Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”.

Na realizację projektu Związek uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w
ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Dnia 28 marca
2019r. podpisana została umowa na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia. Całkowita
wartość projektu wynosi 3 997 985,60 PLN, natomiast wartość uzyskanego
dofinansowania to 2 762 835,58 PLN.

Ogłoszony przetarg na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego…” nad
zadaniem spowodował konieczność weryfikacji wysokości środków przewidzianych na
realizację projektu. Wartość kosztorysowa tej części zadania to 79 950,00 PLN brutto,
natomiast cena najniższej złożonej oferty to kwota 291 260,31 PLN. Zarząd Związku
unieważnił postępowanie i ogłosił kolejny przetarg na „Pełnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego…”, zwiększając równocześnie ilość środków przewidzianych na
realizację zadania do kwoty: 129 950,00 PLN brutto. W kolejnym postepowaniu wpłynęły
4 oferty, a najkorzystniejsza z nich opiewała na kwotę 261 741,54 PLN brutto. Decyzją
Zarządu Związek postanowił zwiększyć ilość środków przewidzianych na realizację
zadania do kwoty najniższej oferty, poprzez zwiększanie planowanych dopłat do zadania
inwestycyjnego wnoszonych przez gminy członkowskie. Stąd podjęcie niniejszej uchwały
uważa się za uzasadnione.
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