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Projekt

z dnia  9 lutego 2011 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 9 lutego 2011 r.

w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-
Koźlu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 
142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 
1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 
173 poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, , 
z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Gmina Krapkowice przyjmuje zmiany Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą 
w Kędzierzynie-Koźlu (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2008r. Nr 52, poz. 1707 i z 2010r. Nr 8, poz. 129) określone 
w § 1 uchwały Nr XIII/15/10 Zgromadzenia tego Związku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu 
Związku Międzygminnego „Czysty Region” stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic, zobowiązując go do przedłożenia uchwały 
Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Krapkowic 

Andrzej Kasiura
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 9 lutego 2011 r.

Uchwała Nr XIII/15/10 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą 
w Kędzierzynie-Kożlu w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą 

w Kędzierzynie-Koźlu 

Działając na podstawie § 16 ust. 2 pkt 9 Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą 
w Kędzierzynie-Koźlu (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2008r. Nr 52, poz. 1707 i z 2010r. Nr 8, poz. 129) – 
Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Dotychczasową treść § 29 Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-
Koźlu oznacza się jako ust. 1 i dodaje po nim ust. 2 w brzmieniu: „2. Gmina, która przystąpiła do Związku 
w 2011r. i w latach następnych zobowiązana jest do wpłacenia składki członkowskiej za okres od 2009r. do roku 
poprzedzającego rok przystąpienia włącznie, w wysokości wyliczonej z odpowiednim zastosowaniem 
postanowienia § 26 ust. 4 i powiększonej o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalony na 
podstawie średniorocznego poziomu tego wskaźnika za poszczególne lata wyżej wymienionego okresu 
ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny w dzienniku urzędowym „Monitor Polski”. Terminy wpłacenia tej 
składki ustala Zgromadzenie.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku, który prześle tekst uchwały wraz z uzasadnieniem 
wszystkim gminom – członkom Związku w celu podjęcia przez organy stanowiące tych gmin uchwał o przyjęciu 
zmian w Statucie Związku określonych w § 1. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Zastępca Przewodniczącego 
Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego "Czysty 
Region" 

Ryszard Gołębowski
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Uzasadnienie

Cała dotychczasowa działalność Związku sprowadzała się bezpośrednio lub pośrednio do przygotowania wniosku 
aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i budowie Regionalnego Centrum 
Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów, zwanym dalej Centrum, zaś działalność Związku w latach 
następnych polegać będzie na zaprojektowaniu i budowie Centrum. W konsekwencji wszystkie koszty 
dotychczasowej działalności Związku ponoszone były bezpośrednio lub pośrednio na przygotowanie 
przedmiotowego wniosku i finansowane w całości ze składek członkowskich obecnych członków Związku, zaś 
w latach następnych Związek ponosić będzie wyłącznie koszty związane bezpośrednio lub pośrednio 
z zaprojektowaniem i budową Centrum, które to koszty w części niesfinansowanej ze środków Funduszu Spójności 
sfinansowane będą także ze składek członkowskich. Zważywszy ten stan rzeczy oraz fakt, że Centrum służyć 
będzie zagospodarowaniu i unieszkodliwianiu odpadów ze wszystkich gmin – członków Związku niezależnie od 
daty ich przystąpienia do Związku – uzasadnionym jest zobowiązanie gmin, które przystąpią do Związku w roku 
2011 i w latach następnych do partycypacji w poniesionych w latach poprzedzających takie przystąpienie kosztach 
przygotowania wniosku aplikacyjnego i w kosztach zaprojektowania i budowy Centrum. Zaległa składka 
członkowska za poszczególne lata, wpłacana przez przystępujące do Związku Gminy, powiększona zostanie 
o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalony na podstawie średniorocznego poziomu tego 
wskaźnika za te lata ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny w dzienniku urzędowym „Monitor Polski”. 
W tym celu konieczne wprowadzenie do § 29 Statutu Związku zmian proponowanych w uzasadnianej uchwale. 


