Projekt
z dnia 18 listopada 2021 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PIĄTNICA
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Piątnica
a Miastem Łomża w sprawie wykonania zadań publicznych w zakresie zagospodarowania przez Miasto
Łomża odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Piątnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 3, w zw. z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Piątnica a Miastem
Łomża w sprawie wykonania zadań publicznych w zakresie zagospodarowania przez Miasto Łomża odpadów
komunalnych pochodzących z terenu Gminy Piątnica.
§ 2. Szczegółowe warunki wykonania zadań publicznych, o których mowa w § 1, określi porozumienie
międzygminne zawarte pomiędzy Gminą Piątnica a Miastem Łomża.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
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UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2021r. , poz. 888 z późn. zm.), do obowiązkowych zadań własnych gminy należy m. in.:
- utrzymanie czystości i porządku w gminie, - budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z
innymi gminami, lub wspólnych ze związkiem metropolitalnym, - osiągnięcia odpowiednich poziomów
recyklingu, zapewniają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej: papier,
metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady.
Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372
z późn. zm.) gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej
z nich określonych zadań publicznych. Gmina wykonująca zadanie publiczne objęte porozumieniem
przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin związane z powierzeniem jej zadania, a gminy te mają
obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania.
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