
UCHWAŁA NR VII/50/2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Popielów porozumienia międzygminnego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) i art. 3 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.) Rada Gminy Dobrzeń 
Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki porozumienia międzygminnego 
z Gminą Popielów, dotyczącego powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki zadania własnego gminy, polegającego 
na prowadzeniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Popielów, na 
terenie Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 2. Zasady współpracy Gminy Dobrzeń Wielki i Gminy Popielów określi porozumienie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc
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Uzasadnienie

Na podstawie art.10 ust.1 I art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 506) gminny mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia jednej z nich określonych
przez nie zadań publicznych. Zgodnie z art. 3 ust. 2 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.) obowiązkiem Gminy jest utworzyć
co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, samodzielnie lub
wspólnie z inną gminą lub gminami. Gmina Popielów nie posiada na swoim terenie selektywnego punktu
zbierania odpadów komunalnych. W związku z powyższym wystąpiła do Gminy Dobrzeń Wielki z wnioskiem
w zakresie wspólnego prowadzania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Porozumienie
międzygminne zostanie zawarte na czas nieokreślony z zachowaniem jednorocznego okresu wypowiedzenia.
Gmina Dobrzeń Wielki będzie realizować zadanie własne w zakresie prowadzenia PSZOK wspólnie z Gminą
Popielów poprzez PROWOD Sp.zo.o. z siedzibą w Kup. Gmina Popielów będzie partycypować finansowo
w zakresie utrzymania PSZOK w zakresie określonym w porozumieniu międzygminnym.
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