
UCHWAŁA Nr XLIV/401/10 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie upoważnienia Związku Gmin Krajny w Złotowie do złożenia wniosku w ramach 

„Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; Oś Priorytetowa II – Gospodarka 

Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi; działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu 

gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” 

oraz przyjęcia do realizacji tego przedsięwzięcia 

 

              Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym            

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 8 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 Statutu 

Związku Gmin Krajny w Złotowie przyjętego w dniu 22 lipca 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 10 

poz. 62 z późn. zm.), mając na uwadze wymogi formalne zawarte w regulaminie konkursu „Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; Oś Priorytetowa II – Gospodarka Odpadami i Ochrona 

Powierzchni Ziemi; działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami 

komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych”, Rada Gminy Złotów 

uchwala, co następuje: 

 

           § 1. Upoważnia się Związek Gmin Krajny w Złotowie do złożenia wniosku o dofinansowanie 

projektu pod nazwą „Obiekt Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy w Ramach Zadań ZUO Piła, 

jako element niezbędny do osiągnięcia kompleksowości gospodarowania odpadami w Związku Gmin 

Krajny” ze środków „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; Oś Priorytetowa II – 

Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi; działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia     

z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów 

niebezpiecznych” oraz do przyjęcia do realizacji powyższego przedsięwzięcia.  

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

                               

UZASADNIENIE  

do UCHWAŁY Nr XLIV/401/10 RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie upoważnienia Związku Gmin Krajny w Złotowie do złożenia wniosku w ramach 

„Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; Oś Priorytetowa II – Gospodarka 

Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi; działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu 

gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” 

oraz przyjęcia do realizacji tego przedsięwzięcia 

 

 

 

Związek Gmin Krajny w Złotowie prowadzi intensywne prace, mające na celu pozyskanie 

środków finansowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; Oś Priorytetowa II – 

Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi; działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia  

z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów 

niebezpiecznych ”. Do współpracy w przedmiotowym projekcie weźmie udział 8 gmin z terenu 

powiatu złotowskiego i gmina Łobżenica. Ustalono również, że Związek Gmin Krajny będzie 

wnioskodawcą i beneficjentem projektu.  

Związek Gmin Krajny zamierza w roku 2010 r. złożyć wniosek aplikacyjny (końcowy)            

o dofinansowanie przedsięwzięcia. Zgodnie z regulaminem konkursu wniosek należy złożyć wraz       

z kompletem załączników. Jednym z wymaganych do wniosku załączników (w Wykazie dokumentów 

niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie) jest „Uchwała Rady Gminy lub organu 

założycielskiego upoważniająca do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia”. 

 


