
UCHWAŁA NR XXIV/94/2021 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" 

z dnia 23 września 2021 r. 

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

z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 w związku z art.69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz.U. z 2021, poz. 1372.) oraz § 8 ust. 6 pkt. 17 oraz § 16 ust. 4 pkt. 5 Statutu Związku Międzygminnego  
„EKO SIÓDEMKA”, uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XII/44/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” z dnia 9 marca 
2020r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat wnoszonych przez gminy członkowskie na realizację zadania pn. 
„Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” wprowadza się następujące zmiany: 

- § 3  ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„§ 3. 2. Rozliczenie przekazanych dopłat nastąpi do dnia 31grudnia 2021r.”. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego 

"EKO SIÓDEMKA" 
 
 

Dariusz Dębicki 
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UZASADNIENIE 

Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” realizuje zadanie pn. „Budowa i modernizacja 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie 
Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2020-2021. 
W związku z koniecznością zapewnienia środków na wkład własny na przedsięwzięcie, uchwałą nr 
XII/44/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”  z dnia 9 marca 2020r. 
ustalone zostały dopłaty gmin członkowskich do realizacji zadania.  

Ze względu na wydłużenie terminu realizacji inwestycji, a co się z tym wiąże, także rozliczeń 
z Instytucją Finansującą, konieczne stało się wydłużenie terminu rozliczenia dopłat otrzymanych 
od gmin członkowskich do końca grudnia 2021r..  

Zatem podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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