
Uchwała Nr III/13/11 
Zgromadzenia Związku Gmin 

Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”  
z dnia 21 czerwca 2011r. 

 
w sprawie ustalenia zasad finansowania kosztów wspólnej działalności 

Związku Gmin. 
 
Na podstawie art. 69 ust. 2 oraz art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), § 37 i 38 
Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko –Iławskiego „Czyste Środowisko” ( Dz. 
Urz. Woj. Olsztyńskiego z 1995r. Nr 31, poz. 332, z późn. zm. ) oraz uchwałę 
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko –Iławskiego „Czyste 
Środowisko” z dnia 11 lutego 2011 nr I/7/11 w przedmiocie uchwalenia budżetu 
na rok 2011, Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:   

 
§ 1 

 
Uchwala się zasady finansowania kosztów wspólnej działalności Związku Gmin 
Regionu Ostródzko –Iławskiego „Czyste Środowisko” dotyczącej spłaty pożyczek 
zaciągniętych przez Związek Gmin na podstawie umowy nr 387/2006/Wn14/OZ-
sk/P z dnia 05.10.2006 r. zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie oraz umowy 00015/06/15092/OZ-
SK/P z dnia 25.05.2006 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie w celu finansowania 
inwestycji polegającej na budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnie, przyjmując za podstawę 
rozmiaru świadczeń udział procentowy poszczególnych członków Związku Gmin 
w ogólnej partycypacji w kosztach przedsięwzięcia.  
 

§ 2  
1. Całkowita wysokość świadczenia w roku 2011 wynosi 275 000 zł (dwieście 

siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych ) i jest zgodna z uchwałą budżetową 
Związku Gmin z dnia 11 lutego 2011 nr I/7/11. 

2. Szczegółowe obciążenie dla poszczególnych członków Związku Gmin 
określa Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 
§ 3  

1. Uchwala się następujące terminy płatności świadczenia: dwie równe raty:      
I rata płatna do dnia 31 lipca 2011 r., II rata płatna do dnia 01.12.2011 r. . 

2. W przypadku braku płatności w terminie Związkowi Gmin należą się odsetki 
od nieterminowej płatności w wysokości ustawowej. 

 
 



§ 4 
W latach kolejnych zasady finansowania kosztów, o których mowa w § 1 zostaną 
określone odrębnymi uchwałami. 
 

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.  

 
§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 
Załącznik Nr 1 – szczegółowe wyliczenie świadczenia. 


