
U C H W A Ł A  Nr   XXVII/148/05

Rady Gminy Gzy

z dnia  08 grudnia 2005 roku.

zmieniająca uchwałę  Nr IX/46/03 Rady Gminy Gzy z dnia 08 września 2003 roku w sprawie:

przyjęcia zasad współdziałania z gminami  powiatu pułtuskiego przy realizacji  inwestycji i

użytkowania  obiektu  składowiska  odpadów  komunalnych  w Płocochowie  o  funkcji

ponadgminnej. 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym ( Dz. U. Z 2001 r. ,  Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm. )   Rada Gminy Gzy  uchwala

co następuje:

                                                                      § 1

w Uchwale Nr  IX/46/03 Rady Gminy Gzy z dnia 08 września 2003 roku w sprawie:

przyjęcia zasad współdziałania z gminami powiatu pułtuskiego przy realizacji inwestycji i

użytkowania obiektu składowiska odpadów komunalnych w Płocochowie o funkcji

ponadgminnej  wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Zasady współdziałania zostają określone zgodnie z Porozumieniem Komunalnym wraz ze

zmianami określonymi w aneksie nr 1 do Porozumienia Komunalnego.

2. Aneks Nr 1 do Porozumienia Komunalnego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikami

Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                    



                                                                                                   Załącznik Nr 1 do uchwały
                                                                                                   Nr XXVII/148/05 
                                                                                                   Rady Gminy Gzy
                                                                                                   z dnia 08 grudnia 2005 roku. 

Aneks  Nr 1 z  dnia 08 grudnia 2005 roku

do Porozumienia Komunalnego

w sprawie wspólnej realizacji inwestycji i użytkowania obiektu składowiska odpadów

komunalnych w Płocochowie o funkcji ponadgminnej, zawartego w dniu 19 grudnia 2003 r.

w Pułtusku, zawarty pomiędzy:  

1.  Gminą Pułtusk  - reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Wojciecha Dębskiego,

2.  Gminą Gzy  - reprezentowaną przez  Wójta Gminy Zbigniewa Kołodziejskiego,

3.  Gminą Pokrzywnica  - reprezentowaną przez Wójt a Gminy Adama Rachubę, 

4.  Gminą Świercze  - reprezentowaną przez Wójta Gminy Adama Misiewicza,

5.  Gminą Winnica  - reprezentowaną przez Wójta Gminy Henryka Kowalczyka,

                 

§ 1

§ 7 Porozumienia Komunalnego otrzymuje brzmienie:

Na mocy niniejszego porozumienia z późn.  zmianami strony ustalają następujące zasady

wspólnego finansowania dokończenia budowy obiektu.

1. Nakłady na budowę składowiska odpadów komunalnych ustalone w wyniku

przeprowadzonych procedur zamówień  publicznych w wysokości  2  693  407,56  zł,

pomniejszone o przyznaną dotację SAPARD w wysokości 845 544,61 zł. pokryte zostaną

przez poszczególne gminy w łącznej wysokości 1 847 862,95  zł. w przyjętych proporcjach, w

następujących kwotach udziałów:

-  Gmina Pułtusk                    kwota 1 347 092,09              co stanowi 72,9 %  nakładów  na

budowę, poza funduszem  SAPARD,

-  Gmina Gzy                          kwota  116 415,37 zł.           co stanowi  6,3 %  nakładów  na

budowę poza funduszem SAPARD,

-  Gmina Pokrzywnica          kwota 131 198,27                 co stanowi  7,1 % nakładów na

budowę poza funduszem SAPARD,

-  Gmina Świercze                kwota 136 741,86 zł.            co stanowi  7,4 %  nakładów na

budowę poza  funduszem SAPARD,

– Gmina Winnica                  kwota  116 415,37                co stanowi 6,3  % nakładów na



2. Ustalony udział powinien być wniesiony do dnia 10 grudnia 2005 r. z zastrzeżeniem ust. 3

3. Ustalony udział gmin może być wnoszony w 10 równych ratach rocznych z zastosowaniem

oprocentowania  równego wysokości oprocentowania pożyczki Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej przez gminę Pułtusk.

 

§ 2

Pozostałe warunki Porozumienia Komunalnego nie ulegają zmianie.

    

§ 3

Aneks sporządzono w dziesięciu jednobrzmiących egz emplarzach po dwa dla każdej ze stron.

        


