
UCHWAŁA NR LXXIII/347/2021 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI 

AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ" 

z dnia 13 grudnia 2021 r. 

w sprawie: przyjęcia poprawek zgłoszonych przez Zarząd w dniu 13.12.2021 r. do projektu uchwały 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2022-2026 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ust. 3 oraz art. 73a ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2, art. 226, 
art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 4 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznańskiej” (Dz.U.Woj. Wielkopolskiego z dnia 24 listopada 2021 r., poz. 8745), Zgromadzenie Związku 
Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się zgłoszoną przez Zarząd Uchwałą nr XXXIX/59/2021 z dnia 13.12.2021 r. poprawkę 
do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na lata 2022-2026, przedstawioną Zgromadzeniu Związku Uchwałą 
Zarządu nr XXXVI/50/2021 z dnia 10 listopada 2021 r., polegającą na tym, że w załączniku nr 
2 przedsięwzięcia pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych” oraz „Usługi telekomunikacyjne mobilnej 
telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej i Internetu” otrzymują następujące brzmienie: 

a) „Odbiór i transport odpadów komunalnych” Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2013-2022. 
Łączne nakłady finansowe wyniosą 703 371 991,00 zł, limit wydatków w 2022 r. na kwotę 21 450 000,00 zł. 
Ponadto, określa się limit zobowiązań w kwocie 0,00 zł. 

b) „Usługi telekomunikacyjne mobilnej telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej i Internetu” Łączne 
nakłady finansowe wyniosą 179 006,00 zł, limit wydatków w 2022 r. na kwotę 30 200,00 zł. Ponadto, określa 
się limit zobowiązań w kwocie 31 500,00 zł. 

2. W związku z ogłoszeniem w dniu 24 listopada 2021 r. tekstu jednolitego Statutu Związku 
Międzygminnego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, zaktualizowano również 
publikator Statutu (Dz.U.Woj. Wielkopolskiego z dnia 24 listopada 2021 r., poz. 8745). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej”. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący 
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Tomasz Robert Zwoliński 
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UZASADNIENIE 

Wprowadzona autopoprawka (zmiana) do projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

na lata 2022-2026 Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” obejmuje 

uwzględnienie koniecznych zmian w uzasadnieniu do uchwały.  

W ramach planowanego budżetu wydatków na 2022 rok na zadaniu Gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przeniesiono środki w kwocie 10 000,00 zł na poczet wydatków dotyczących usług 

telekomunikacyjnych. Dokonanie powyższej zmiany związane jest z planowanym podpisaniem umów na 

kolejny okres i jest konieczne w celu zapewnienia ciągłości realizacji usług telekomunikacyjnych.  

 

Z uwagi na powyższe, Zgromadzenie Związku uznało za zasadne przyjęcie niniejszej uchwały. 
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