
Uchwała Nr  XXXVII/192/2010 

Rady Gminy RozdraŜew 
z dnia 29 marca 2010r. 

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację rekultywacji składowiska 
odpadów komunalnych w miejscowości Chwałki w ramach przedsięwzięcia 
dofinansowanego ze środków NFOŚiGW w konkursie – „Zamykanie i rekultywacja 
składowisk komunalnych”.  

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmn./, Rada Gminy RozdraŜew uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Gmina RozdraŜew wyraŜa wolę realizacji przez Związek Gmin Zlewni Górnej 
Baryczy rekultywacji składowiska odpadów komunalnych, zlokalizowanego 
w miejscowości Chwałki w ramach konkursu ogłaszanego przez NFOŚiGW – 
„Zamykanie i rekultywacja składowisk komunalnych”. Związek Gmin Zlewni Górnej 
Baryczy będzie wnioskodawcą i beneficjentem dotacji z NFOŚiGW w wysokości 50% 
kosztów kwalifikowanych w rozumieniu wymogów konkursowych. 

2. Gmina RozdraŜew zabezpieczy środki finansowe na realizację przedsięwzięcia 
w budŜecie Gminy RozdraŜew na rok 2011, w łącznej wysokości: 225.965zł PLN        
(słownie: dwieściedwadzieściapięćstysięcydziewięćsetsześćdziestątpięćzłotych) 
odpowiadającej udziałowi własnemu w finansowaniu rekultywacji składowiska 
odpadów komunalnych w miejscowości Chwałki.  

3. Rekultywacja składowiska w miejscowości Chwałki w kwocie 451.930 zł PLN 
(słownie: czterystapięćdziesiątjedentysięcydziewięćsettrzydzieścizłotych) i udziale 
50% dotacji oraz 50% środków budŜetu Gminy RozdraŜew zostanie ujęta w 
Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy RozdraŜew na rok 2011r. 

4. Środki finansowe wskazane w pkt 2 uchwały zostaną przekazane na rachunek 
Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na pokrycie udziału własnego w terminie 
wskazanym w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Gminą RozdraŜew a Związkiem, 
regulującej zasady realizacji przedsięwzięcia.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy RozdraŜew. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  
        mgr Renata Zych – Kordus  

 



 
 U z a s a d n i e n i e  

 
Zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach w oparciu o wydaną decyzję 

o zamknięciu składowiska w miejscowości Chwałki, gmina RozdraŜew jest zobowiązana 
do rekultywacji składowiska. Istnieje moŜliwość pozyskania dotacji w wysokości 50%            
z Programu NFOŚiGW w konkursie – „Zamykanie i rekultywacja składowisk komunalnych”. 
Podstawowym warunkiem udziału w Programie jest wymóg zgłoszenia do konkursu 
składowiska (składowisk) o powierzchni powyŜej 2 ha. Wobec takiego uwarunkowania 
samorządy Krotoszyna, Sulmierzyc, RozdraŜewa i Milicza postanowiły złoŜyć wspólny, 
koordynowany przez Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy wniosek konkursowy. 

Podjęcie uchwały intencyjnej słuŜy spełnieniu wymogu formalnego zabezpieczenia 
środków w budŜecie Gminy RozdraŜew na 2011 rok związanych z realizacją przez Związek 
Gmin Zlewni Górnej Baryczy przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowisk 
odpadów komunalnych zlokalizowanych w miejscowościach Krotoszyn, Sulmierzyce, 
Chwałki i Dunkowa. 

Rekultywacja składowisk, w tym składowiska zlokalizowanego na terenie Gminy 
RozdraŜew w miejscowości Chwałki odbywać się będzie w ramach ogłoszonego przez 
NFOŚiGW konkursu „Zamykanie i rekultywacja składowisk komunalnych”. Zgodnie             
w regulaminem konkursu wnioskodawca, tj. Związek moŜe pozyskać na ten cel dotację           
w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, w rozumieniu regulaminu konkursu. Związek 
na podstawie odrębnej umowy z gminami Sulmierzyce, RozdraŜew i Milicz oraz PGKiM       
w Krotoszynie będzie podmiotem realizującym w imieniu gmin oraz PGKiM w Krotoszynie 
rekultywację składowisk w miejscowościach Krotoszyn, Sulmierzyce, Chwałki i Dunkowa     
w ramach konkursu ogłoszonego przez NFOŚiGW. W umowie o realizacji przez Związek 
przedsięwzięcia zostaną szczegółowo uregulowane kwestie dotyczące udostępnienie terenu 
budowy, warunki finansowania części niedotowanej inwestycji, wzajemne obowiązki i prawa 
stron umowy, tj. w szczególności odpowiedzialność za prowadzenie i rozliczenie inwestycji, 
w tym osiągnięcie efektu ekologicznego. 

Z uwagi na termin naboru wniosków, tj. do 31.03.2010 oraz termin realizacji zadania, 
tj. 2011 rok zaistniała konieczność podjęcia przez Radę Gminy uchwały intencyjnej w w/w 
sprawie. Warunki konkursu zakładają bowiem konieczność zabezpieczenia środków własnych 
na realizację w/w przedsięwzięcia w wysokości: 225.965 zł PLN , co odpowiada 50% 
kosztów rekultywacji składowiska w miejscowości Chwałki. Tylko przy zapewnieniu 
środków stanowiących wkład własny moŜliwa jest realizacja projektu i pozyskanie dotacji 
w wysokości 50% kosztów rekultywacji składowiska. Przyjęcie uchwały intencyjnej stanowi 
wymóg formalny zabezpieczenia środków własnych na ten cel. 

Wójt Gminy  
        mgr Mariusz Dymarski 

 


