Uchwała Nr II /17/05
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 30 marca 2005 roku
w sprawie przystąpienia przez Gminę Chodzież

do Międzygminnego

Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w

Wągrowcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „f” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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, Nr214, poz.1806 ; z 2003 r.

Nr 80,poz.717, Nr162,

poz.1568,Nr 153 poz.1271 oraz z 2004 Nr 102,poz.1055 i Nr 116,poz.1203, Nr 167,
poz.1759 )

Rada Gminy w Chodzieży uchwala co następuje:

§1. 1 . Wyraża się wolę przystąpienia przez Gminę Chodzież do spółki pn.
„Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Wągrowcu.
2. Wnieść udział we współfinansowaniu inwestycji w kwocie 165.170,06 zł.
3. Wnieść do kapitału zakładowego kwotę wpłaty nowych gmin 6.000 zł
§2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy Chodzież w zgromadzeniu
Wspólników Spółki udziela się Wójtowi Gminy Chodzież.
§3. Do zawarcia umowy o przystąpieniu do Spółki, o której mowa w
niniejszej

Uchwały w

imieniu Gminy Chodzież

upoważnia się Wójta i

Skarbnika Gminy.
§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież .
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 1

Uzasadnienie
do Uchwały Nr II /17/05
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 30 marca 2005 roku

w sprawie przystąpienia prze Gminę Chodzież do Międzygminnego Składowiska
Odpadów Komunalnych Sp. Z o.o. W Wągrowcu .

Zgodnie z decyzją Starosty Chodzieskiego Nr OS-I-7115/1/04 z dnia 2
czerwca 2004 roku ustalony został okres końcowo-eksploatacyjny obecnego
wysypiska w Kamionce na dzień 31 grudnia 2005 roku.
Budowa nowego

wysypiska nie znalazła się w Wojewódzkim Programie

Gospodarki Odpadami tym samym gmina odstąpiła od budowy nowej kwatery,
której koszt przewyższa możliwości finansowe naszej gminy.
Mając powyższe na uwadze

niezbędne było podjęcie stosownych kroków

zmierzających do znalezienia miejsca na składowanie odpadów stąd podjęcie
powyższej uchwały należy uznać za celowe i w pełni uzasadnione.

