
UCHWAŁA NR XII//45/2020  
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" 

z dnia 9 marca 2020 r. 

w sprawie : ustalenia wysokości dopłat wnoszonych przez gminy członkowskie na częściowe pokrycie straty 
z tytułu bieżącej działalności w budżecie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” za rok 2019 

Na podstawie art. 18 ust. 2 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz §8 ust. 6 pkt 8 i 17 oraz 
§17 ust. 2 Statutu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”, uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość dopłat wnoszonych przez gminy członkowskie w roku 2020 na częściowe pokrycie 
straty z tytułu bieżącej działalności w budżecie Związku Międzygminnego  
„EKO SIÓDEMKA” za rok 2019, w następujących kwotach: 

Gmina Wysokość dopłaty w złotych 
Cieszków 82 563,00 
Kobylin 144 687,00 

Krotoszyn 719 870,00 
Sulmierzyce 51 467,00 

Zduny 132 413,00 

§ 2. Zobowiązuje się gminy członkowskie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” do zabezpieczenia 
kwot dopłat, o których mowa w § 1, w budżecie na rok 2020 . 

§ 3. Dopłaty, o których mowa w § 1 zostaną przekazane na rachunek bankowy Związku Międzygminnego 
"EKO SIÓDEMKA" do 10 maja 2020r. 

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego 

"EKO SIÓDEMKA" 
 
 

Dariusz Dębicki 
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UZASADNIENIE

W związku z zapisami u §8 ust. 6 pkt 8 i 17 Statutu Związku Międzygminnego „EKO
SIÓDEMKA” , które stanowią, że do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia należy:
- „8. stanowienie o podziale zysków lub pokrywaniu strat powstałych w działalności
Związku” ;
- „17. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości i terminów wpłat składki członkowskiej
oraz zasad, wysokości i terminów dopłat”;
oraz zapisami §17 ust. 2 statutu Związku, które brzmią: „Jeżeli dochody własne Związku
nie wystarczają na pokrycie wydatków związanych z działalności Związku na rzecz
wszystkich jego uczestników, strata pokrywana jest przez wszystkich uczestników
Związku, według proporcji stawek określanych przy wyliczaniu składki na dany rok, na
zasadach określonych w §16 ust. 5 niniejszego Statutu”,
Zgromadzenie Związku zobowiązane jest do podjęcia niniejszej uchwały określającej
sposób pokrycia straty z tytułu bieżącej działalności, powstałej w budżecie Związku za rok
2019.
Dnia 17 lutego 2020 roku Zarząd Związku podpisał Aneks do umowy o dofinansowanie
przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego
„EKO SIÓDEMKA”. Na mocy powyższego Aneksu zwiększone zostało dofinansowanie do
realizacji przedsięwzięcia do kwoty 3 922 494,49 zł. Dlatego Zarząd Związku
rekomenduje gminom członkowskim przesunięcie części środków przeznaczonych
wcześniej uchwałą nr XI/39/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. na dopłaty do realizacji
inwestycji, a uwolnionych w związku z uzyskaniem dofinansowania, na częściowe
pokrycie straty w budżecie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” za rok 2019.
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