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4280
UCHWA£A Nr 12/2008 ZGROMADZENIA ZWI¥ZKU MIÊDZYGMINNEGO OBRA"
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie: okrelenia górnych stawek op³at ponoszonych przez w³acicieli nieruchomoci
za odbiór odpadów na sk³adowiskach zarz¹dzanych przez Zwi¹zek Miêdzygminny Obra" w 2009 r.

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 wrzenia
1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (tekst
jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 236, poz. 2008, zm.: Dz.U. z 2005
r. Nr 180, poz. 1495; Dz.U. z 2006 r. 114, poz. 1042), §7 ust.
1 Statutu Zwi¹zku Miêdzygminnego Obra" (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego z 2000 r. Nr 77, poz. 1029, ze zmianami)
uchwala siê co nastêpuje:

§1. 1. Ustala siê górn¹ stawkê op³at za sk³adowanie
zmieszanych odpadów komunalnych od w³acicieli nieruchomoci na sk³adowiskach zarz¹dzanych przez Zwi¹zek
Miêdzygminny Obra" w wysokoci 513,60 z³/tonê (brutto).

3. Ustala siê górn¹ stawkê op³at za sk³adowanie odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny od osób fizycznych za odpady nie pochodz¹ce z
prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, w wysokoci 197,95
z³/tonê(brutto).
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Zwi¹zku Miêdzygminnego Obra".
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie na zasadach okrelonych
w odrêbnych przepisach.

Przewodnicz¹cy Zgromadzenia
Zwi¹zku Miêdzygminnego
Obra"
(-) mgr Andrzej Rogozinski

2. Ustala siê górn¹ stawkê op³at za sk³adowanie odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny od podmiotów gospodarczych w wysokoci 256,80
z³/tonê(brutto).

4281
UCHWA£A Nr 13/2008 ZGROMADZENIA ZWI¥ZKU MIÊDZYGMINNEGO OBRA"
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie: okrelenia op³aty zrycza³towanej ponoszonej przez
w³acicieli nieruchomoci odpadów w gminie Wolsztyn

Na podstawie art. 6 lit. a ustawy z dnia 13 wrzenia 1996
r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (tekst
jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 236, poz. 2008, ze zmianami), §7
ust. l Statutu Zwi¹zku Miêdzygminnego Obra" (Dz. Urz.
Woj.. Wielkopolskiego z 2000 r. Nr 77, oz. 1029, ze zmianami) oraz uchwa³y nr XXXVII/305/97 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 16 padziernika 1997 r., w sprawie wiadczeñ

pieniê¿nych na finansowanie kosztów wywozu odpadów z
posesji uchwala siê co nastêpuje:
§1. Ustala siê stawkê miesiêcznej op³aty zrycza³towanej
od osoby zamieszkuj¹cej w gminie Wolsztyn w wysokoci
5,50 z³ (brutto).
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Zwi¹zku Miêdzygminnego Obra".
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§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie na zasadach okrelonych
w odrêbnych przepisach.

Przewodnicz¹cy Zgromadzenia
Zwi¹zku Miêdzygminnego
Obra"
(-) mgr Andrzej Rogozinski

4282
UCHWA£A Nr 49/XXII/08 ZGROMADZENIA ZWI¥ZKU MIÊDZYGMINNEGO
CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - SELEKT
z dnia 2 grudnia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Zwi¹zku Miêdzygminnego
Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT na rok 2009

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 73a ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 173 ust. 1 i 4, art.
184 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i pkt 3, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami),
Zgromadzenie Zwi¹zku uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Ustala siê dochody Zwi¹zku Miêdzygminnego
Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT na rok
2009 w wysokoci 225.483 z³, w tym:
-

dochody bie¿¹ce w wys.

-

dochody maj¹tkowe w wys.

147.400 z³,
78.083 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê wydatki Zwi¹zku Miêdzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT na rok 2009
w wysokoci 225.483 z³, w tym:
-

wydatki bie¿¹ce w wys.

-

wydatki maj¹tkowe w wys.

147.400 z³.
78.083 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§2. Ustala siê wydatki na wieloletni program inwestycyjny, zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 do niniejszej uchwa³y.
§3. W bud¿ecie tworzy siê rezerwê ogóln¹ w wysokoci
1.500 z³.
§4. Upowa¿nia siê Zarz¹d Zwi¹zku do dokonywania przeniesieñ planowanych wydatków pomiêdzy paragrafami w
rozdziale w ramach dzia³u klasyfikacji bud¿etowej.
§5. Upowa¿nia siê Zarz¹d Zwi¹zku do lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Zwi¹zku.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Zgromadzenia
(-) Henryk Litka

