
UCHWAŁA NR XI/46/18

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEG0 BIEBRZA

z dnia  27 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
„Biebrzański Selektywny System Zbiórki Odpadów"

Na podstawie art. 69 ust.1  i ust.  3 oraz art. 73a ust.1  w związku z art.18 ust.1  i ust. 2

pkt 4 oraz art.  58 ustawy z  dnia s  marca  1990r.  o  samorządzie gminnym (Dz.  U.  z 2018  r.,
poz.  994,  poz.  1000,  poz.  1342,  poz.  1349) w związku z  §  10 ust.  1  pkt  1  i 2  oraz  §  7 ust.  1
i  ust.   4  Statutu  Związku  Komunalnego  Biebrza  (ogłoszonego  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Podlaskiego  z  dnia  26  listopada  2001  r.,  Nr  59,  poz.1113;  z  dnia  17  lutego
2011  r., Nr 49, poz.  624; z dnia  16 marca 2012 r., poz. 922; z dnia 24 maja 2016 r., poz.  2280;
z dnia 26 września 2017 r., poz. 3548),  uchwala się, co następuje:

§  1.   W uchwale Nr IX/39/18 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 28 marca
2018  roku  w  sprawie  zabezpieczenia  środków  finansowych  na  „Biebrzański   Selektywny
System Zbiórki Odpadów" wprowadza się zmiany polegające na tym, że:

1)   §  1. otrzymuje następujące brzmienie:
„§  1. Zgromadzenie Związku Komunalnego Biebrza wyraża zamiar realizacji zadania

pn.:  Biebrzański  Selektywny System Zbiórki Odpadów w latach 2019 -2020, którego
przewidywana   wartość   wyniesie   3.694.363,23   zł   (słownie:   trzy   miliony   sześćset
dziewięćdziesiąt cztery tysiące  trzysta sześćdziesiąt trzy złotych 23/100)."

2. otrzymuje następujące brzmienie:
2.  Zródłem  finansowania  zadania  będą  środki  pochodzące  z  Unii  Europejskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego   Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 w kwocie 2.553.015,23  zł (procent dofinansowania -85% kosztów netto),
oraz  środki  własne  pochodzące  z  dodatkowej  składki  członkowskiej   na  lata  2019
i  2020  od  gmin uczestniczących w  projekcie   w kwocie  1.141.348  zł  (15%  kosztów
netto plus obowiązujący podatek VAT od całości projektu)".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Biebrza.

§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


