
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

z dnia 20 marca 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” 

Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) związku z § 10 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków 

międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian (Dz. U. poz. 2334) ogłasza się uchwałę  

Nr I/3/2018 Zgromadzenia Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach  

z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: zmian w statucie Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko”  

z siedzibą w Łosicach. 

 

Wojewoda Mazowiecki: 

Zdzisław Sipiera 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 marca 2019 r.

Poz. 3798



UCHWAŁA NR I/3/2018 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO 

„Nieskażone Środowisko” 

z siedzibą w Łosicach 

z dnia 10 grudnia 2018 roku 

w sprawie: zmian w statucie Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach 

Na podstawie art. 67 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 

z późn. zm.) w związku z §14 pkt 1 Statutu Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” z siedzibą  

w Łosicach (Dz. U. Woj. Maz. z 2005 r. nr 256, poz. 8389 i z 2014 r., poz. 8002), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

W statucie Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) skreśla się § 6 

2) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„Zadania Związku to: 

1. utrzymanie i eksploatacja składowiska odpadów; 

2. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: zbierania, transportu, przetwarzania oraz działań 

wykonywanych w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami; 

3. tworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób 

zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie  

co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie  

i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte 

opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także 

odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach; 

4. prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt; 

5. samodzielne lub w partnerstwie pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji związanych 

z ochroną środowiska w zakresie rekultywacji składowiska, odnawialnych źródeł energii, 

termomodernizacji, gospodarki odpadami; 

6. podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa oraz edukacja i kształcenie w formach pozaszkolnych 

poprzez inicjowanie i prowadzenie programów edukacyjnych i szkoleniowych w tym podnoszących 

jakość funkcjonowania administracji publicznej/samorządowej w szczególności poprzez rozklejanie 

plakatów, roznoszenie ulotek, spotkania z mieszkańcami, warsztaty edukacyjne w placówkach 

oświatowych, udostępnianie materiałów edukacyjnych na stronie internetowej; 

7. promocja gospodarcza Związku  oraz Gmin Członków Związku”. 

3) § 22 otrzymuje brzmienie: 

„1. W Zgromadzeniu działa Komisja Rewizyjna oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

2. Zgromadzenie może powołać Komisje doraźne do wykonywania określonych zadań, określając ich skład 

i zadania. 

3. Skład ilościowy i osobowy komisji określa Zgromadzenie”. 

4) § 23 otrzymuje brzmienie: 

„Przewodniczących oraz Zastępców Przewodniczących wybierają komisje ze swojego składu”. 
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5) skreśla się § 25 

6) dodaje się § 26 a w brzmieniu: 

„1. Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy rozpoznawanie skarg, wniosków i petycji składanych 

do Zgromadzenia Związku oraz dokonywanie bieżących kontroli, których ustalenia mają służyć 

wyjaśnieniu spraw i okoliczności wskazanych w treści skarg, wniosków i petycji.  

2. Rozpoznanie skargi i wniosku przez Komisję obejmuje: 

1) analizę treści skargi i wniosku; 

2) przeprowadzenie czynności wyjaśniających; 

3) przygotowanie dla Zgromadzenia projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie rozpatrzenia 

skargi albo stanowiska odnośnie rozpatrzenia wniosku i przekazanie go Przewodniczącemu 

Zgromadzenia. 

3. Rozpoznanie petycji przez Komisję obejmuje: 

1) analizę petycji,  

2) przygotowanie projektu stanowiska dla Zgromadzenia odnośnie sposobu załatwienia petycji  

i przekazanie go Przewodniczącemu Zgromadzenia.  

4. W celu wykonania swoich obowiązków, Komisja może zwrócić się do Prezesa Związku o pisemne zajęcie 

stanowiska w sprawie będącej przedmiotem skargi, wniosku lub petycji.  

5. Przewodniczący Komisji może zaprosić na posiedzenie Komisji, wnoszącego skargę, wniosek lub petycję, 

a także przedstawiciela podmiotu, którego dotyczy skarga, wniosek lub petycja. 

6. Komisja może dokonać bieżącej kontroli w celu dokonania ustaleń mających służyć wyjaśnieniu spraw  

i okoliczności wskazanych w treści skargi, wniosku lub petycji. 

7. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji proceduje w sposób umożliwiający Zgromadzeniu zachowanie 

ustawowych terminów rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.  

8. Po rozpatrzeniu przez Zgromadzenie skargi, wniosku lub petycji Przewodniczący Zgromadzenia 

zawiadamia podmiot wnoszący o sposobie jej załatwienia”.  

7) § 42 otrzymuje brzmienie: 

„1. Członkowie Związku ponoszą składki roczne. 

2. Wysokość składki od mieszkańca ustala Zgromadzenie. 

3. Ostateczna wysokość składek stanowi iloczyn składki określonej w ust. 2 i liczby mieszkańców 

zameldowanych na pobyt stały zgodnie z ewidencją ludności Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia roku 

poprzedniego. 

4. Składki, o których mowa w ust. 3, gmina wpłaca na konto Związku w równych częściach do końca 

drugiego miesiąca każdego kwartału”. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” z siedzibą  

w Łosicach. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

Przewodnicząca Zgromadzenia: 

Barbara Krystyna Roszuk 
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