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Protokół Nr  6/2013 
z posiedzenia Zgromadzenia  

Związku Gmin Regionu Płockiego 

z dnia 31 grudnia 2012 roku 
   

I. Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Andrzej Paweł Dwojnych, Wójt Gminy Brudzeń Duży– 

Przewodniczący  Zgromadzenia Związku. Przywitał zebranych Burmistrzów i Wójtów. 

Stwierdził prawomocność posiedzenia i zdolność do podejmowania uchwał.  

 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu. 

Ad. pkt. 2 

Prowadzący posiedzenie Pan Andrzej Paweł Dwojnych, Wójt Gminy Brudzeń Duży  przedstawił 

zebranym proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego. 

2. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 

3. Wybór Sekretarza Zgromadzenia. 

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Przedstawienie uchwały nr Pł.394.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012roku w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok. 

6. Przedstawienie uchwały nr Pł.395.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012roku w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej Związku Gmin regionu Płockiego na lata 2013-2016. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 

2012-2015; 

b) zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2012 rok; 

c) Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2013-2016; 

d) Uchwała Budżetowa Związku Gmin Regionu Płockiego na rok 2013; 

e) postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Związku 

Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży,  

Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, 

Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród; 

f) dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych 
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Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, 

Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród; 

g) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach 

administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, 

Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, 

Wyszogród; 

h) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Związku Gmin 

Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, 

Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, 

Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród; 

i) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują 

mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a 

powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną 

przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, 

Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, 

Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród; 

j) podziału terenu Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: 

Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, 

Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród na sektory. 

8. Sprawy różne: 

9. Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego. 

  

Prowadzący posiedzenie Pan Andrzej Paweł Dwojnych, Wójt Gminy Brudzeń Duży – 

Przewodniczący Zgromadzenia ZGRP poprosił zebranych o uwagi do porządku obrad. Do 

porządku obrad nie zgłoszono uwag, porządek obrad został przyjęty poprzez głosowanie jawne: 

liczba osób obecnych 16, upoważnionych do głosowania – 15, oddanych głosów – 15, ważnych 

głosów – 15; wynik głosowania: za przyjęciem – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

Ad. pkt 3  

Do pełnienia funkcji Sekretarza Zgromadzenia została zgłoszona kandydatura Pana Edmunda 

Zielińskiego – Wójta Gminy Gostynin. 

Zgłoszona osoba wyraziła zgodę na pełnienie w/w funkcji z związku z czym przystąpiono do 

głosowania. Wyboru Sekretarza Zgromadzenia dokonano w głosowaniu jawnym: na 

19 członków Zgromadzenia, 16 obecnych, uprawnionych do głosowania – 15, 15 głosów 
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oddanych, 15 głosów ważnych, w tym: za przyjęciem – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. 

 

Ad. pkt. 5 

W tym punkcie Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego odczytał 

uchwałę nr Pł.394.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 

dnia 3 grudnia 2012roku w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku 

Gmin Regionu Płockiego projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok. 

(Uchwała nr Pł.394.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. pkt. 6 

W tym punkcie Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego odczytał 

uchwałę nr Pł.395.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 

dnia 3 grudnia 2012roku w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku 

Gmin Regionu Płockiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2013-2016. 

(Uchwała nr Pł.395.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 

 

Ad. pkt. 7 

W tym punkcie przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie: 

a)  Projekt uchwały nr 39/VI/2012 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2012-2015; 

Projekt uchwały omówiła Pani Beata Łapiak – Główna Księgowa Związku. 

Następnie przystąpiono do głosowania. 

W głosowaniu uczestniczyło 16 członków, uprawnionych do głosowania – 15 członków, głosów 

oddanych 15, „za”- 15, „przeciw” – 0. 

Uchwała Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego 39/VI/2012 z dnia 31 grudnia 

2012 roku w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu 

Płockiego na lata 2012 – 2015 w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie. 

(Uchwała nr 39/VI/2012 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.) 

b) Projekt uchwały Nr 40/VI/2012 w sprawie: zmieniająca uchwałę budżetową  Związku 

Gmin Regionu Płockiego na rok 2012. 

Projekt uchwały omówiła Pani Beata Łapiak – Główna Księgowa Związku. 

Następnie przystąpiono do głosowania. 

W głosowaniu uczestniczyło 16 członków, uprawnionych do głosowania 15 członków, głosów 

oddanych 15, „za”- 15, „przeciw” – 0. 
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Uchwała Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego 40/VI/2012 z dnia 31 grudnia 

2012 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 

2012 rok w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie . 

(Uchwała nr 40/VI/2012 stanowi załącznik nr 5) do niniejszego protokołu.) 

 

W tym miejscu do członków Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego biorących udział w 

posiedzeniu dołączył Pan Zbigniew Białecki – Wójt Gminy Łąck. 

 

c)  Projekt uchwały Nr 41/VI/2012 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku 

Gmin Regionu Płockiego na lata 2013-2016 

Projekt uchwały wraz z autopoprawką zgłoszoną przez Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego 

omówiła Pani Beata Łapiak – Główna Księgowa Związku. 

Następnie przystąpiono do głosowania. 

W głosowaniu uczestniczyło 17 członków, w tym z prawem głosu 16 członków, głosów 

oddanych 16, „za”- 16, „przeciw” – 0. 

Uchwała Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego 41/VI/2012 z dnia 31 grudnia 2012 

roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 

2013-2016 wraz z autopoprawką w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie. 

(Uchwała nr 41/VI/2012 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.) 

 

d)  Projekt uchwały Nr 42/VI/2012 w sprawie: Uchwała Budżetowa Związku Gmin 

Regionu Płockiego na rok 2013 

Projekt uchwały wraz z autopoprawką zgłoszoną przez Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego 

omówiła Pani Beata Łapiak – Główna Księgowa Związku. Ponadto podczas obrad Zgromadzenia, 

zgłoszona została przez Przewodniczącego Zgromadzenia na wniosek członków Związku, 

dodatkowa autopoprawka zmniejszająca dochody w dziale 900, rozdziale 90095 w zakresie 

jednorazowej składki wnoszonej przez nowo przyjęte Gminy z kwoty 45.000,00 zł do kwoty 

22.500,00 zł. z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w dziale 900, rozdziale 90095. 

Następnie przystąpiono do głosowania. 

W głosowaniu uczestniczyło 17 członków, uprawnionych do głosowania 16 członków, głosów 

oddanych 16, „za”- 16, „przeciw” – 0. 

Uchwała Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego 42/VI/2012 z dnia 31 grudnia 2012 

roku w sprawie : Uchwała Budżetowa Związku Gmin Regionu Płockiego na rok 2013 wraz 

z autopoprawkami w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie. 

(Uchwała nr 42/VI/2012 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.) 

 

W tym miejscu obrady Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego zostały przerwane, 
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ustalono że wznowienia obrad Zgromadzenia dokona Przewodniczący Zgromadzenia w 

uzgodnionym terminie.  

II. W dniu 24 stycznia 2013 roku na wniosek Pana Andrzeja Pawła Dwojnycha, Wójta 

Gminy Brudzeń Duży - Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Regionu 

Płockiego zostały wznowione obrady posiedzenia Zgromadzenia Związku z dnia 31 

grudnia 2013 roku. 

 

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Andrzej Paweł Dwojnych, Wójt Gminy Brudzeń Duży– 

Przewodniczący  Zgromadzenia Związku. Przywitał zebranych Burmistrzów i Wójtów. 

Stwierdził prawomocność posiedzenia i zdolność do podejmowania uchwał.  

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego zaproponował członkom 

Zgromadzenia umieszczenie w Porządku obrad Zgromadzenia Związku z dnia 31.12.2013 dwóch 

dodatkowych podpunktów tj. w punkcie 7 porządku obrad po podpunkcie d) umieścić podpunkt 

e) dotyczący wystąpienia gminy Mała Wieś ze Związku Gmin Regionu Płockiego oraz dodać 

podpunkt f) dotyczący zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego. 

2. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 

3. Wybór Sekretarza Zgromadzenia. 

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Przedstawienie uchwały nr Pł.394.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012roku w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok. 

6. Przedstawienie uchwały nr Pł.395.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012roku w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej Związku Gmin regionu Płockiego na lata 2013-2016. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 

2012-2015; 

b) zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2012 rok; 

c) Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2013-2016; 

d) Uchwała Budżetowa Związku Gmin Regionu Płockiego na rok 2013; 

e) Wystąpienie Gminy Mała Wieś ze Związku Gmin Regionu Płockiego; 

f) Zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego; 
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g) postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Związku 

Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży,  

Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, 

Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród; 

h) dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych 

Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, 

Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród; 

i) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach 

administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, 

Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, 

Wyszogród; 

j) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Związku Gmin 

Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, 

Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, 

Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród; 

k) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują 

mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a 

powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną 

przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, 

Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, 

Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród; 

l) podziału terenu Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: 

Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, 

Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród na sektory. 

8. Sprawy różne: 

9. Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego. 

  

Prowadzący posiedzenie Pan Andrzej Paweł Dwojnych, Wójt Gminy Brudzeń Duży – 

Przewodniczący Zgromadzenia ZGRP poprosił zebranych o uwagi do porządku obrad. Do 

zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono uwag, porządek obrad został przyjęty poprzez 
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głosowanie jawne: liczba osób obecnych 14, upoważnionych do głosowania – 13, oddanych głosów 

– 13, ważnych głosów – 13; wynik głosowania: za przyjęciem – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się 

– 0. 

Następnie przystąpiono do podejmowania uchwał. 

Ad. pkt 7 ppkt. e 

Projekt uchwały Nr 43/VI/2013 w sprawie: Wystąpienia Gminy Mała Wieś ze Związku 

Gmin Regionu Płockiego. 

Projekt uchwały odczytał Wójt Gminy Brudzeń Duży – Pan Andrzej Paweł Dwojnych, 

Przewodniczący Zgromadzenia Związku. 

Następnie przystąpiono do głosowania. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 członków, uprawnionych do głosowania 13 członków, głosów 

oddanych 13, „za”- 13, „przeciw” – 0. 

 

Uchwała Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego 43/VI/2013 z dnia 24 stycznia  

2013 roku w sprawie : Wystąpienia Gminy Mała Wieś ze Związku Gmin Regionu 

Płockiego w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie. 

(Uchwała nr 43/VI/2013 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.) 

 

Ad. pkt 7 ppkt. f 

Projekt uchwały Nr 44/VI/2013 w sprawie: zmiany Statutu Związku Gmin Regionu 

Płockiego 

Projekt uchwały na prośbę Przewodniczącego Zgromadzenia omówił, Burmistrz Gminy i Miasta 

Wyszogród -  Pan Mariusz Bieniek, Członek Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego. 

Poinformował Członków Zgromadzenia o konieczności wprowadzenia na prośbę Ministerstwa 

Administracji i Cyfryzacji poprawek formalnych w Statucie Związku Gmin Regionu Płockiego 

oraz krótko streścił wprowadzone w treści Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego 

następujące zmiany: 
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Statut przed zmianami 

 
Zmiany w statucie 

Podstawa Prawna:  Na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

Na podstawie art. 67 z wyszczególnieniem ust. 3 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym 

Rozdział I &1 ust. 2  
 

Uczestnik Związku gmina Mała Wieś 

Wykreślono  z uczestnictwa w  Związku  

Gminę Mała Wieś  na podstawie podjętej Uchwały Nr 

173/XXI/2012 Przez Radę Gminy Mała Wieś 

Rozdz. III & 6  

 

Organami Związku są: 

1. Zgromadzenie Związku zwane dalej 

Zgromadzeniem. 

2. Zarząd Związku zwany dalej Zarządem. 

 

Treść ust. 2 umieszczono w ust.1jako pkt. 2. :  

„1.Organami Związku są: 

1) Zgromadzenie Związku zwane dalej 

Zgromadzeniem. 

2) Zarząd Związku zwany dalej Zarządem.” 

Ponadto dodano ust.2,3,4 o brzmieniu: 

„2. Działalność organów Związku jest jawna, a 

ograniczenie jawności może wynikać wyłącznie z 

przepisów ustawowych. Jawność działania organów 

Związku obejmuje w szczególności : 

1) prawo obywateli do uzyskiwania 

informacji, 

2) prawo obywateli wstępu na 

posiedzenia Zgromadzenia 

3) prawo obywateli dostępu do 

dokumentów wynikających z 

wykonywanych zadań 

powierzonych, w tym do 

protokołów z posiedzeń organów 

Związku, 

3. Dokumenty o których mowa w ust. 2 udostępnia się 

na terenie Związku. Z udostępnionych dokumentów 

można sporządzać notatki i odpisy. 

4. Organem pomocniczym Zgromadzenia jest Komisja 

Rewizyjna, która zgodnie z treścią §17 kontroluje 

działalność Zarządu i podporządkowanych mu 

jednostek organizacyjnych Związku.” 



Strona 9 z 26 

 

 

 

Rozdział III, §9  ust. 5 

 

„ 5. inicjowanie zmian i uchwalanie Statutu Związku” 

 

 

 

Ust. 5 został umieszczony w treści ust. 4. który 

otrzymał brzmienie: 

„4. podejmowanie uchwał w sprawach 

majątkowych przekraczających zakres zwykłego 

Zarządu; inicjowanie zmian i uchwalanie Statutu 

Związku;”. 

W związku z powyższym zmianie uległa 

numeracja. 

 

 

Rozdział III &10 ust.1  

 

1.Uchwały Zgromadzenia podejmowane są 

bezwzględną większością głosów statutowej  liczby 

członków Zgromadzenia w głosowaniu jawnym 

chyba, że statut lub przepisy prawne stanowią inaczej. 

 

 

ust.1 wykreślono: „w głosowaniu jawnym chyba, że 

statut lub przepisy prawne stanowią inaczej.” 

Ust. 1 . otrzymał brzmienie:  

1.Uchwały Zgromadzenia podejmowane są 

bezwzględną większością głosów statutowej  liczby 

członków Zgromadzenia. 

 

 

Rozdział .III & 11 

 

a) Zwyczajne Zgromadzenie odbywa się nie rzadziej 

niż raz na kwartał. 

b) Zgromadzenie zwyczajne zwołuje 

Przewodniczący powiadamiając pisemnie 

członków nie później niż siedem dni przed dniem 

Zgromadzenia. 

c) Zgromadzenie może odbywać również 

posiedzenia nadzwyczajne. 

d) Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje 

Przewodniczący Zgromadzenia na pisemny 

wniosek Zarządu lub na pisemny wniosek co 

najmniej 2 członków Związku w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku. 

Wniosek powinien zawierać porządek obrad, w 

tym przypadku stosuje się odpowiednio 

postanowienia ust. 2. 

i) Do wyboru Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy o samorządzie 

W & 11 dokonano zmian: 

 w ust.1, w ust. 2, wykreślono ust.3, ust.4 zastąpił 

ust.3, ust.9 zastąpił ust.8, dodano ust. 9,10,11,12,13. 

1. Posiedzenie Zgromadzenia odbywa się w miarę 

potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

2. Zgromadzenie zwołuje Przewodniczący 

powiadamiając pisemnie członków nie później 

niż cztery dni przed dniem Zgromadzenia, 

jednocześnie członkowie Zgromadzenia powinni 

otrzymać proponowany porządek obrad oraz 

niezbędne dokumenty i materiały. 

c) Przewodniczący Zgromadzenia na pisemny 

wniosek Zarządu lub na pisemny wniosek co 

najmniej ¼   statutowego składu Zgromadzenia  

zwołuje posiedzenie Zgromadzenia na dzień 

przypadający w ciągu siedmiu dni od daty 

złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać 

porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

Ust.9 zmienił się na ust.8 i brzmi: 

h) Zgromadzenie Związku wybiera ze swego grona 

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego 

Zgromadzenia bezwzględną większością głosów 
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gminnym w zakresie wyboru Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.  

 

statutowej liczby członków Zgromadzenia w 

głosowaniu tajnym. 

Dodano ust. 9,10,11,12,13 

i) Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie 

organizowanie pracy Zgromadzenia oraz 

prowadzenie obrad Zgromadzenia. 

Przewodniczący może wyznaczyć do 

wykonywania swoich zadań 

Wiceprzewodniczącego.  

j) Odwołanie Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co 

najmniej 1/4 statutowego składu Zgromadzenia 

Związku w trybie określonym w ust. 8 

niniejszego paragrafu. 

k) W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub 

Wiceprzewodniczącego Zgromadzenie Związku 

podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej 

rezygnacji nie później niż w ciągu 1miesiąca od 

dnia złożenia rezygnacji. 

l) Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 11 

niniejszego paragrafu, w ciągu 1 miesiąca od dnia 

złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego lub 

Wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z 

przyjęciem rezygnacji przez Zgromadzenie 

Związku z upływem ostatniego dnia miesiąca, w 

którym powinna być podjęta uchwała. 

m) Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Związku 

organizuje oraz przewodniczy obradom najstarszy 

wiekiem członek Zgromadzenia  obecny na 

posiedzeniu, który wyraził zgodę na prowadzenie 

posiedzenia.  

 

 

 

Rozdział III , & 12 

 

 

3.Dopuszcza się wybór dwóch członków Zarządu 

spoza członków Zgromadzenia. Członkowie Zarządu 

wybrani spoza grona członków Zgromadzenia  nie 

mogą piastować funkcji Przewodniczącego Zarządu. 

 

 

W ust.3,5,6,7,11dokonano zmian w zapisach, 

 

3.Dopuszcza się wybór członków Zarządu spoza 

członków Zgromadzenia w liczbie nieprzekraczającej 

1/3 składu Zarządu Związku. Członkowie Zarządu 

wybrani spoza grona członków Zgromadzenia  nie 

mogą piastować funkcji Przewodniczącego Zarządu. 
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e) Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego 

Zarządu bezwzględną większością głosów w 

głosowaniu tajnym. 

 

f) Zgromadzenie wybiera Wiceprzewodniczących 

Zarządu oraz poszczególnych członków Zarządu  

na wniosek Przewodniczącego Zarządu 

bezwzględną większością głosów w głosowaniu 

tajnym. 

g) Zgromadzenie może odwołać Przewodniczącego 

Zarządu w głosowaniu tajnym większością 

głosów statutowego składu Zgromadzenia na 

pisemny wniosek ½ składu Zgromadzenia. 

Odwołanie Przewodniczącego Zarządu jest 

równoznaczne z odwołaniem pozostałych 

członków Zarządu. 

 

k) Po upływie kadencji Zgromadzenia Związku, 

Zarząd działa do dnia ukonstytuowania się 

nowego Zarządu. 

 

 

 

 

5.Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zarządu 

bezwzględną większością głosów statutowej liczby 

członków Zgromadzenia. 

 

6. Zgromadzenie wybiera Wiceprzewodniczących 

Zarządu oraz poszczególnych członków Zarządu  

na wniosek Przewodniczącego Zarządu 

bezwzględną większością głosów statutowej 

liczby członków Zgromadzenia. 

g) Zgromadzenie może odwołać Przewodniczącego 

Zarządu bezwzględną większością głosów 

statutowej liczby członków Zgromadzenia na 

pisemny wniosek ¼  składu Zgromadzenia. 

Odwołanie Przewodniczącego Zarządu jest 

równoznaczne z odwołaniem pozostałych 

członków Zarządu. 

 

 

k) Po upływie kadencji Zgromadzenia Związku, 

która jest równa kadencji Rad Gmin, Zarząd 

działa do dnia ukonstytuowania się nowego 

Zarządu. 

 

Rozdział III, w & 13 ust.10 

 

9. Przyjęcie Regulaminu Pracy Biura Związku 

10. Przyjęcie Zasad wynagradzania pracowników 

Biura Związku. 

 

W Rozdziale III, w & 13 wykreślono ust. 9, ust.10 

otrzymał nowe brzmienie : „ 10. Przyjęcie 

Regulaminu wynagradzania pracowników Biura 

Związku” , ust. 11 otrzymał numer  9. 

Rozdział III, §14 

 

1. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w drodze 

uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów 

przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu.  

2. Oświadczenia woli w imieniu Związku w 

zakresie zarządu mieniem składają dwaj członkowie 

Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba 

upoważniona przez Zarząd.  

3. Jeżeli czynność prawna może spowodować 

powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej 

skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Głównego 

Księgowego Związku lub osoby przez niego 

upoważnionej 

 

 Rozdział III, §14 – dodano ust. 4 oraz 5. tj.  

 

„4. Główny Księgowy Związku, który odmówi 

kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne 

polecenie zwierzchnika powiadamiając o tym 

Zgromadzenie Związku oraz Regionalną Izbę 

Obrachunkową. 

5. Członkowie Zarządu przy wykonywaniu 

swoich funkcji korzystają z ochrony prawnej 

przysługującej funkcjonariuszom publicznym.” 

 

 

Rozdział III, w & 16  
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a) Na zasadach ustalonych przez Zgromadzenie 

Przewodniczącemu Zarządu i członkom 

Zgromadzenia przysługą diety oraz zwrot 

kosztów podróży służbowych. 

b) Członek Zarządu wybrany spoza Zgromadzenia 

może pełnić swoje obowiązki w ramach stosunku 

pracy na podstawie wyboru. Czynności związane 

z nawiązywaniem stosunku pracy tegoż członka 

Zarządu wykonuje Przewodniczący 

Zgromadzenia.” 

 

W Rozdziale III, w & 16 wykreślono ust. 1 

niniejszego paragrafu 

& 16 otrzymał brzmienie: 

 

„Członek Zarządu wybrany spoza Zgromadzenia 

może pełnić swoje obowiązki w ramach stosunku 

pracy na podstawie wyboru. Czynności związane 

z nawiązywaniem stosunku pracy tegoż członka 

Zarządu wykonuje Przewodniczący Zgromadzenia.” 

 

Rozdział V, & 20 

 

2. Członkowie Związku ponoszą koszty działalności 

poprzez opłacanie rocznej składki, której wysokość 

zostanie ustalona uchwałą Zgromadzenia stosownie do 

liczby mieszkańców poszczególnych gmin 

wchodzących w skład Związku. 

 

 

c) Poza składką członkowską Członkowie Związku 

ponoszą koszty działalności Związku poprzez 

składki celowe lub składki na realizację 

poszczególnych programów, których wysokość 

będzie ustalana każdorazowo uchwałą 

Zgromadzenia. 

 

 

 

5.Pokrywanie strat ponoszonych przez Związek 

będzie odbywało się w stosunku proporcjonalnym 

do udziału w świadczeniach członkowskich. 

 

 

 

Ust. 2 dodano sformułowanie „ogólnej”, 

 2.Członkowie Związku ponoszą koszty ogólnej 

działalności Związku poprzez opłacanie rocznej 

składki, której wysokość zostanie ustalona uchwałą 

Zgromadzenia stosownie do liczby mieszkańców 

poszczególnych gmin wchodzących w skład Związku. 

 

ust. 3, 5 zmiana treści. 

 

3.Poza składką członkowską Członkowie 

Związku ponoszą koszty działalności Związku 

poprzez składki celowe lub składki na realizację 

poszczególnych programów. Partycypacja gminy 

w kosztach działalności Związku zależy od 

zakresu przekazanych zadań. Wysokość 

partycypacji będzie ustalana uchwałą 

Zgromadzenia. 

5.  Pokrywanie strat ponoszonych przez 

Związek będzie odbywało się w stosunku 

proporcjonalnym do udziału w 

świadczeniach członkowskich, przy czym 

Gminy – członkowie Związku 

nieuczestniczący w zadaniach zleconych 

zgodnie z §3 ust.2 nie uczestniczą w stratach 

Związku wynikających z tych zadań. 

 

Rozdział VI, & 22 

 

1. Przystąpienie gminy do Związku wymaga 

przyjęcia jego statutu przez Radę zainteresowanej 

gminy bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu gminy oraz zgody 

Zmiana treści w ust.1, ust.2 otrzymał nowe 

brzmienie ,  pierwotna treść ust 2 została 

umieszczona w ust.3. W ust.3,4,5,6,7,8,9 zmieniona 

została jedynie numeracja. 

 

1. Przystąpienie gminy do Związku wymaga podjęcia 

uchwały przez Radę zainteresowanej Gminy oraz 
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Zgromadzenia Związku na przystąpienie gminy 

wyrażonej w formie uchwały  zgodnie z procedurą 

przewidzianą Ustawą.  

2. Członkostwo gminy w Związku ustaje po 

przeprowadzeniu procedury wyrejestrowującej tj. 

podjęcia uchwały Zgromadzenia o wykreśleniu, z 

dniem ogłoszenia powyższej zmiany w Dzienniku 

Urzędowym Województwa. 

3. Członkostwo gminy w Związku ustaje z 

powodu: 

a) wystąpienia ze Związku na podstawie uchwały 

Rady Gminy, podjętej w trybie przewidzianym w 

ust. 1; 

b) w przypadku zalegania z opłatą składki 

członkowskiej przez co najmniej rok. 

4. Wykreślenie nie zwalnia gminy z obowiązku 

płacenia zaległych składek. 

5.  Wystąpienie ze Związku następuje za 12 

miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem, którego 

koniec nie może przypadać wcześniej niż 

ostatniego dnia obowiązywania umowy na 

odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zawartej przez Związek z 

przedsiębiorcą wybranym w drodze przetargu na 

odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na terenie występującej Gminy albo 

przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych 

odpadów albo w inny sposób określony w 

przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 

6. Wystąpienie ze Związku może nastąpić po 

uprzednim rozliczeniu majątkowym stosownie do 

wysokości kosztów poniesionych na realizację 

zadań Związku, prowadzonych z korzyścią dla 

danej gminy. 

7. Zmiany statutu wynikające ze zmiany liczby 

członków Związku dokonuje się w trybie 

przewidzianym dla jego ustanowienia. 

8. Gminie występującej ze Związku zwraca się 

proporcjonalnie do wkładu danej gminy tę część 

majątku Związku, która powstała przy 

uwzględnieniu jej wkładów na powstanie tego 

majątku. 

przyjęcia statutu Związku przez  tę Radę 

bezwzględną większością głosów ustawowego 

składu  Rady Gminy. 

 

2.  O przyjęciu Gminy do Związku decyduje 

Zgromadzenie Związku w drodze uchwały. 

Gmina informuje Wojewodę o zamiarze 

przystąpienia do Związku. 
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Następnie przystąpiono do głosowania. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 członków, uprawnionych do głosowania 13 członków, głosów 

oddanych 13, „za”- 13, „przeciw” – 0. 

Uchwała Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego 44/VI/2013 z dnia 24 stycznia 2013 

roku w sprawie: zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego w głosowaniu jawnym 

została przyjęta jednogłośnie. 

(Uchwała nr 44/VI/2013 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.) 

 

Ad. pkt 8 

1. Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, Pan Mariusz Bieniek - Członek Zarządu Związku Gmin 

Regionu Płockiego przedstawił członkom Zgromadzenia propozycję aplikowania do Działania  

4.2 RPO Ochrona powierzchni ziemi – segregacja odpadów. Projekt polegałby na zakupie 

obsługiwanych bezosobowo kontenerowych segregatorni dla każdego samorządu po jednej. 

Wkład Gminy stanowiłby 15%. 

 

Następnie przystąpiono do głosowania nad propozycją aplikowania do Działania 4.2 RPO 

Ochrona powierzchni ziemi – segregacja odpadów.  

W głosowaniu uczestniczyło 14 członków, uprawnionych do głosowania 13 członków, głosów 

oddanych 13, „za”- 10, „przeciw” – 3. 

 

2. Informacja dotycząca projektu „E- usługi w Związku Gmin Regionu Płockiego perspektywą 

upowszechnienie dostępu administracji publicznej.” – działanie 2.2 RPO WM 2007-2013. Pan 

Mariusz Bieniek - Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, Członek Zarządu Związku Gmin 

Regionu Płockiego poinformował członków Zgromadzenia o pozytywnej ocenie formalnej 

oraz merytorycznej projektu. Następny etap to ogłoszenie listy rankingowej. 

3. Organizacja szkoleń dla sołtysów w zakresie wdrażania nowego systemu gospodarki 

odpadami. 

Rozdział  VIII, & 29 

 

1.Nadzór nad działalnością Związku sprawuje 

Wojewoda, a w zakresie budżetu Związku Regionalna 

Izba Obrachunkowa. Zakres i sposób nadzoru określają 

stosowne przepisy.  

 

& 29 otrzymuje nowe brzmienie o treści: 

 

1. Nadzór nad działalnością Związku sprawuje Prezes 

Rady Ministrów ,Wojewoda Mazowiecki, a w zakresie 

budżetu Związku Regionalna Izba Obrachunkowa.  

2. Zakres i sposób nadzoru nad Związkiem określają 

stosowne przepisy.  

 

Rozdział VIII , & 30  

 

Zmiany Statutu mogą być dokonane w formie i trybie 

przewidzianym dla jego ustanowienia.” 

 

W & 30 zastąpiono  sformułowanie 

 

Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla 

jego ustanowienia.” 
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Pan Mariusz Bieniek – Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, Członek Zarządu Związku Gmin 

Regionu Płockiego poinformował członków Zgromadzenia o pojawieniu się propozycji, aby 

deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbierali od 

mieszkańców sołtysi. 

W tym celu Związek Gmin powinien zorganizować dla sołtysów szkolenia w zakresie wdrożenia 

nowego systemu gospodarki odpadami.  

Z sołtysami zostałaby podpisana umowa na rozpropagowanie oraz zebranie deklaracji od 

mieszkańców. Proponowana kwota za dostarczenie mieszkańcowi deklaracji oraz jej 

odebranie i przekazanie do Związku to 12 zł brutto od każdej dostarczonej i poprawnie 

wypełnionej  deklaracji. 

 

Następnie przystąpiono do głosowania nad przedstawioną propozycją.  

W głosowaniu uczestniczyło 14 członków, uprawnionych do głosowania 13 członków, głosów 

oddanych 13, „za”- 11, „przeciw” – 0, wstrzymało się – „2”. 

 

W tym miejscu obrady Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego zostały przerwane, 

ustalono że wznowienia obrad Zgromadzenia dokona Wójt Gminy Brudzeń Duży – Pan Andrzej 

Paweł Dwojnych, Przewodniczący Zgromadzenia w uzgodnionym terminie.  

 

III. W dniu 12 marca 2013 roku na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Związku 

Gmin Regionu Płockiego ponownie zostały wznowione obrady posiedzenia Zgromadzenia 

Związku z dnia 31 grudnia 2012 roku. 

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Andrzej Paweł Dwojnych- Wójt Gminy Brudzeń Duży, 

Przewodniczący  Zgromadzenia Związku. Przywitał zebranych Burmistrzów i Wójtów a 

następnie oddał głos Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu – Radcy Prawnemu Związku Gmin 

Regionu Płockiego, który poinformował członków Zgromadzenia o ogłoszeniu w dniu 11 marca 

2013 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Uchwały w sprawie zmiany 

Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego. W związku z ogłoszeniem Statutu Pan Krzysztof 

Lewandowski wyjaśnił członkom Zgromadzenia zasady dotyczące głosowania nad projektami 

uchwał, tj. zgodnie z §8 Statutu Związku uprawnionym do głosowania jest prezydent, burmistrz, 

wójt gmin uczestniczących w Związku. Na podstawie zgody zawartej w uchwale Rady Gminy, 

gmina może być reprezentowana w Związku przez innego członka organu gminy niż wójt, 

burmistrz lub prezydent.  

 

Zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu na statutową liczbę 

członków tj. 18 członków, obecnych – 17, z prawem głosu – 13 członków. 

Pan Andrzej Paweł Dwojnych- Wójt Gminy Brudzeń Duży, Przewodniczący  Zgromadzenia 
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Związku stwierdził prawomocność posiedzenia i zdolność do podejmowania uchwał.  

 

Ad. pkt 7 ppkt. f. 

Projekt uchwały Nr 45/VI/2013 w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych 

Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży,  Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, 

Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród; 

 

Projekt uchwały odczytał Pan Andrzej Paweł Dwojnych – Wójt Gminy Brudzeń Duży, 

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego. 

 

Następnie przystąpiono do głosowania. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 członków, uprawnionych do głosowania 13 członków, głosów 

oddanych 13, „za”- 13, „przeciw” – 0. 

Uchwała Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego 45/VI/2013 z dnia 12 marca 2013 

roku w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Związku Gmin 

Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży,  Czerwińsk nad 

Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin 

Kościelny, Wyszogród w głosowaniu jawnym została przyjęta bezwzględną większością głosów.  

(Uchwała nr 45/VI/2013 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.) 

 

Ad. pkt 7. ppkt. g 

Projekt uchwały Nr 46/VI/2013 w sprawie: dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty 

za pojemnik o określonej pojemności na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach 

administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy 

Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród 

Projekt uchwały odczytał Pan Andrzej Paweł Dwojnych - Wójt Gminy Brudzeń Duży, 

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego. 

Po odczytaniu uchwały Pan Andrzej Paweł Dwojnych - Wójt Gminy Brudzeń Duży, 

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego przekazał głos Panu 

Krzysztofowi Lewandowskiemu – Radcy Prawnemu Związku Gmin Regionu Płockiego, który 

omówił wprowadzone autopoprawką zmiany do niniejszej Uchwały. 

Zmiany zostały wprowadzone po spotkaniu w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Do projektu 

uchwały dodany został § 5 w brzmieniu „Katalog i procedury dotyczące  ulg, dopłat i zwolnień 



Strona 17 z 26 

 

dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie określony w odrębnej 

uchwale”, jednocześnie w  § 4 w ust 1 i 2 wykreślono słowo „ brutto” stojące każdorazowo za 

stawką opłaty za pojemnik.. 

Po omówieniu zmian wprowadzonych do Uchwały Pan Andrzej Paweł Dwojnych - Wójt Gminy 

Brudzeń Duży, Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego odczytał 

ponownie §2 ust. 1 i 2 o brzmieniu: 

1.  „Ustala niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 7,00 zł miesięcznie od osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość. 

2. Ustala stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 16,00 zł miesięcznie od osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość.” 

oraz §4 ust. 1 i 2 dotyczący stawek opłaty za pojemnik na odpady komunalne o brzmieniu 
„Ustala niższą stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny: 

 
1) o pojemności 60 l - w wysokości 42,00 zł; 
2) o pojemności 120 l - w wysokości 49,00 zł; 
3) o pojemności 240 l - w wysokości 79,00 zł; 
4) o pojemności 660 l - w wysokości 142,00 zł; 
5) o pojemności 1100 l - w wysokości 190,00 zł; 
6) o pojemności 7500l - w wysokości 665,00 zł; 

 
2. Ustala stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli nie są zbierane i 
odbierane w sposób selektywny: 

 
1) o pojemności 60 l - w wysokości 84,00 zł; 
2) o pojemności 120 l - w wysokości 98,00 zł; 
3) o pojemności 240 l - w wysokości 158,00zł; 
4) o pojemności 660 l - w wysokości 284,00 zł; 
5) o pojemności 1100 l - w wysokości 380,00 zł b; 
6) o pojemności 7500l - w wysokości 1330,00 zł;” 

 

Po dyskusji dotyczącej wysokości stawek opłaty za pojemnik na odpady komunalne, na wniosek 

Członków Zgromadzenia została wprowadzona autopoprawka dot. wysokości stawek za 

pojemnik. W związku z powyższym §4 ust 1 i 2 niniejszej uchwały otrzymał następujące 

brzmienie: 

„1. Ustala niższą stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli są zbierane i odbierane 

w sposób selektywny: 

1) o pojemności 60 l - w wysokości 30,00 zł; 

2) o pojemności 120 l - w wysokości 40,00 zł; 

3) o pojemności 240 l - w wysokości 60,00 zł; 

4) o pojemności 660 l - w wysokości 110,00 zł; 
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5) o pojemności 1100 l - w wysokości 150,00 zł; 

6) o pojemności 7500l - w wysokości 400,00 zł; 

2. Ustala stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli nie są zbierane i 

odbierane w sposób selektywny: 

1) o pojemności 60 l - w wysokości 60,00 zł 

2) o pojemności 120 l - w wysokości 80,00 zł; 

3) o pojemności 240 l - w wysokości 120,00zł; 

4) o pojemności 660 l - w wysokości 220,00 zł; 

5) o pojemności 1100 l - w wysokości 300,00 zł ; 

6) o pojemności 7500l - w wysokości 800,00 zł;” 

 

Jednocześnie Członkowie Zgromadzenia zaproponowali, uszczegółowienie niniejszej uchwały w 

zakresie wyszczególnienia frakcji odpadów, które będą odbierane od właścicieli nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, w ramach opłaty za 

pojemnik tj. w §4 ust. 1 po punkcie 6 zapisać : „ Opłata opisana w punkcie 1-6 obejmuje  odbiór 

pojemnika na odpady zmieszane pozostałe po segregacji o określonej pojemności, każdą ilość 

odpadów segregowanych i każdą ilość odpadów zielonych.” W związku z faktem, iż niniejsza 

uchwała może dotyczyć wyłącznie określenia stawek za pojemnik,  zaproponowano,  że 

uszczegółowione w tym zakresie zostaną zapisy uchwały nr 49/VI/2013 w sprawie: określenia  

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli 

nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin regionu Płockiego w 

granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, 

Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród. 

 

Następnie przystąpiono do głosowania. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 członków, uprawnionych do głosowania 13 członków, głosów 

oddanych 13, „za”- 12, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 1. 

Uchwała Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego 46/VI/2013 z dnia 12 marca 2013 

roku w sprawie: dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: 

Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, 
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Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród wraz ze zgłoszonymi zmianami w 

głosowaniu jawnym została przyjęta bezwzględną wielkością głosów.  

(Uchwała nr 46/VI/2013 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.) 

 

Ad. pkt 7 ppkt h 

Projekt uchwały Nr 47/VI/2013 w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu 

Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, 

Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, 

Wyszogród; 

 

Projekt uchwały odczytał Pan Andrzej Paweł Dwojnych - Wójt Gminy Brudzeń Duży, 

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego. 

Do niniejszej uchwały została wprowadzona w związku ze spotkaniem w Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej autopoprawka dotycząca wykreślenia §3 niniejszej uchwały o brzmieniu „W 

przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany uiścić 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości za miesiąc, w 

którym nastąpiła zmiana.” . Jest to zapis ustawowy w związku z czym nie ma konieczności 

umieszczania go w uchwale. 

 

Następnie przystąpiono do głosowania. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 członków, uprawnionych do głosowania 13 członków, głosów 

oddanych 13, „za”- 12, „przeciw” – 0, „ wstrzymujących się” - 1. 

Uchwała Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego 47/VI/2013 z dnia 12 marca 2013 

roku w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach 

administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy 

Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród; 

wraz z autopoprawką w głosowaniu jawnym została przyjęta bezwzględną większością głosów.  

(Uchwała nr 47/VI/2013 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.) 

 

Ad. pkt 7 ppkt i 

Projekt uchwały Nr 48/VI/2013 w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie 

Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, 

Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, 
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Szczawin Kościelny, Wyszogród oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej; 

 

Projekt uchwały odczytał Pan Andrzej Paweł Dwojnych - Wójt Gminy Brudzeń Duży, 

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego. 

Do niniejszej uchwały w związku ze spotkaniem w Regionalnej Izbie Obrachunkowej została 

wprowadzona autopoprawka dotycząca wykreślenia punktu 3 w ust 1 §2 o brzmieniu 

„oświadczenia osób, które nie przebywają w miejscu zameldowania lub członków rodziny tych 

osób, zawierające informacje dotyczące aktualnego miejsca pobytu, potwierdzone przez 

właściciela/zarządcę nieruchomości lub umowę najmu lub inny dokument potwierdzający 

aktualne miejsce pobytu tych osób lub dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty 

opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie.”. W związku z faktem, że opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczana jest na podstawie liczby osób faktycznie 

zamieszkujących nieruchomość, a nie na podstawie liczby osób zameldowanych na 

nieruchomości nie ma podstaw do żądania składania przez właścicieli nieruchomości 

oświadczeń dot. aktualnego miejsca pobytu osób zameldowanych a nie wykazanych w 

deklaracji. 

 

Następnie przystąpiono do głosowania. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 członków, uprawnionych do głosowania 13 członków, głosów 

oddanych 13, „za”- 13, „przeciw” – 0, „ wstrzymujących się” - 0. 

Uchwała Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego 48/VI/2013 z dnia 12 marca 2013 

roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Związku Gmin Regionu 

Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, 

Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, 

Wyszogród oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej wraz z autopoprawką w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie.  

(Uchwała nr 48/VI/2013 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.) 

 

Ad. pkt 7 ppkt j 

Projekt uchwały Nr 49/VI/2013 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na 

których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują 

mieszkańcy a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń 
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Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, 

Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród  

Projekt uchwały odczytał Pan Andrzej Paweł Dwojnych - Wójt Gminy Brudzeń Duży, 

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego. 

 

Podczas dyskusji Członków Zgromadzenia nt. zapisów niniejszego projektu uchwały 

zaproponowano oprócz zmian dyskutowanych przez członków Zgromadzenia podczas 

omawiania Uchwały nr 46/VI/2013 również wprowadzenie zmiany dotyczącej zapewnienia 

przez Związek Gmin Regionu Płockiego, właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, którzy zadeklarowali, że będą zbierali i oddawali odpady w sposób selektywny,  

oprócz pojemników na odpady zmieszane pozostałe po segregacji, worki na odpady 

posegregowane. Jednocześnie Związek Gmin będzie zobowiązany do odpowiedniego 

oznaczenia pojemników oraz worków dostarczonych właścicielom nieruchomości 

zamieszkałych. 

Zgodnie z ww. wnioskami członków Zgromadzenia do projektu niniejszej uchwały 

wprowadzono następujące zmiany: 

1. §2 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu „Związek Gmin Regionu Płockiego wyposaży 

nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, w pojemnik na odpady zmieszane lub w 

pojemnik na odpady zmieszane pozostałe po segregacji o pojemności odpowiadającej co 

najmniej 30 l na miesiąc na każdego mieszkańca nieruchomości. Właściciel nieruchomości 

obowiązany jest oznaczyć ww. pojemnik napisem „ODPADY ZMIESZANE.” 

 otrzymał następującą treść:  

„Związek Gmin Regionu Płockiego wyposaży nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, w 

pojemnik na odpady zmieszane lub w pojemnik na odpady zmieszane pozostałe po segregacji o 

pojemności odpowiadającej co najmniej 30 l na miesiąc na każdego mieszkańca nieruchomości 

z napisem „ODPADY ZMIESZANE.”; 

2. §2 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu „Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują 

mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, który zadeklarował, że będzie zbierał i 

oddawał odpady komunalne w sposób selektywny zobowiązany jest do wyposażenia 

nieruchomości w: 

a) pojemnik lub worek o pojemności odpowiadającej co najmniej 30 l na każdego mieszkańca 

nieruchomości oznaczony napisem „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa 

sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe;  

b) pojemnik lub worek o pojemności odpowiadającej co najmniej 30 l na każdego mieszkańca 

nieruchomości oznaczony napisem „SZKŁO” na szkło;  

c) pojemnik lub worek o pojemności odpowiadającej co najmniej 30 l na każdego mieszkańca 

nieruchomości oznaczony napisem „ODPADY ZIELONE” na komunalne odpady zielone ulegające 
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biodegradacji. 

d) pojemniki, kontenery lub worki na odpady budowlane i rozbiórkowe w sytuacji, w której 

zaistnieje potrzeba odbioru odpadów.”  

otrzymał następującą treść: 

„ Związek Gmin Regionu Płockiego wyposaży nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy 

w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, w przypadku gdy właściciel nieruchomości 

zadeklarował, że będzie zbierał i oddawał odpady komunalne w sposób selektywny w: 

a) worek o pojemności odpowiadającej co najmniej 30 l na każdego mieszkańca nieruchomości 

oznaczony napisem „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, metale 

oraz opakowania wielomateriałowe; 

b) worek o pojemności odpowiadającej co najmniej 30 l na każdego mieszkańca nieruchomości 

oznaczony napisem „SZKŁO” na szkło; 

c) worek o pojemności odpowiadającej co najmniej 30 l na każdego mieszkańca nieruchomości 

oznaczony napisem „ODPADY ZIELONE” na komunalne odpady zielone ulegające 

biodegradacji.” 

3. §2 ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu „Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują 

mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej, który zadeklarował, że będzie zbierał i oddawał 

odpady komunalne w sposób selektywny zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w: 

a) „gniazdo” złożone z przynajmniej 2 pojemników (lub ich wielokrotności), na odpady 

segregowane, zlokalizowane w miejscach wskazanych przez właściciela 

nieruchomości, oznaczonych napisami: „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na 

papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe oraz 

napisem „SZKŁO” na szkło; 

 

b) pojemniki o pojemności odpowiadającej co najmniej 30 l na każdego mieszkańca 

nieruchomości oznaczone napisem „ODPADY ZIELONE” na komunalne odpady 

zielone ulegające biodegradacji.  

Dopuszcza się stosowanie worków z tworzyw sztucznych, zawierających frakcję 

odpadów zielonych wysegregowanych „u źródła”, a następnie umieszczonych w 

pojemniku zbiorczym. 

 

c) pojemniki, kontenery lub worki na odpady budowlane i rozbiórkowe w sytuacji, w 

której zaistnieje potrzeba odbioru odpadów.” 

Otrzymał następującą treść: 

„Związek Gmin Regionu Płockiego wyposaży nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy 

w zabudowie wielorodzinnej , w przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie 

zbierał i oddawał odpady komunalne w sposób selektywny w: 

a) „gniazdo” złożone z przynajmniej 2 pojemników (lub ich wielokrotności), na odpady 

segregowane, zlokalizowane w miejscach wskazanych przez właściciela nieruchomości, 

oznaczonych napisami: „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” na papier, tworzywa sztuczne, metale 

oraz opakowania wielomateriałowe oraz napisem „SZKŁO” na szkło; 
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b) pojemniki o pojemności odpowiadającej co najmniej 30 l na każdego mieszkańca nieruchomości 

oznaczone napisem „ODPADY ZIELONE” na komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji. 

Dopuszcza się stosowanie worków z tworzyw sztucznych, zawierających frakcję odpadów 

zielonych wysegregowanych „u źródła”, a następnie umieszczonych w pojemniku zbiorczym.” 

4. §3 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu „1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi odbierane są odpady komunalne, powstałe na nieruchomościach, na 

których zamieszkują mieszkańcy: 

1) zmieszane odpady komunalne – w każdej ilości, 

2) szkło białe i kolorowe, papier i makulatura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania 

wielomateriałowe, odpady zielone ulegające biodegradacji, zebrane w sposób selektywny – w 

każdej ilości, 

3) odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne, w tym przeterminowane leki i chemikalia, opony, 

zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zebrane w sposób 

selektywny – w każdej ilości. 

4) Odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych we własnym zakresie w 

gospodarstwach domowych – odbierane będą w każdej ilości w ramach opłaty. Odpady budowlane 

i rozbiórkowe  muszą być gromadzone w kontenerach lub workach przeznaczonych do odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych dostarczonych na podstawie  umowy cywilno – prawnej pomiędzy 

właścicielem nieruchomości oraz przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.” 

Otrzymał następujące brzmienie: 

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na 

nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy , w przypadku gdy właściciel nieruchomości 

zadeklarował, że będzie zbierał i oddawał odpady w sposób selektywny odbierane będą: 

1) zmieszane odpady komunalne pozostałe po segregacji – w każdej ilości, 

2) szkło białe i kolorowe, papier i makulatura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania 

wielomateriałowe, odpady zielone ulegające biodegradacji, zebrane w sposób selektywny – w 

każdej ilości, 

3) odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne, w tym przeterminowane leki i chemikalia, opony, 

zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zebrane w sposób 

selektywny – w każdej ilości. 

4) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych we własnym zakresie w 

gospodarstwach domowych – w każdej ilości. 

Odpady budowlane i rozbiórkowe muszą być gromadzone w kontenerach lub workach 

przeznaczonych do odpadów budowlanych i rozbiórkowych dostarczonych na podstawie umowy 

cywilno – prawnej pomiędzy właścicielem nieruchomości oraz przedsiębiorcą wpisanym do 

rejestru działalności regulowanej.” 

Dodano ust. 2 o brzmieniu: „Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 

zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w worki lub kontenery na odpady budowlane i 

rozbiórkowe.”. 

Dodano ust 3. o brzmieniu: „W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy , w przypadku 

gdy właściciel nieruchomości zadeklarował, że nie będzie zbierał i oddawał odpady w sposób 

selektywny odbierane będą zmieszane odpady komunalne – w każdej ilości.”. 
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5. §3 ust 2 o dotychczasowym brzmieniu: „ W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi odbierane są powstałe na nieruchomościach, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

1) zmieszane odpady komunalne – w ilości zależnej od wielkości posiadanych pojemników na 

zmieszane odpady komunalne, 

2) szkło białe i kolorowe, papier i makulatura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania 

wielomateriałowe, odpady zielone ulegające biodegradacji, zebrane w sposób selektywny – w ilości 

zależnej od wielkości posiadanych pojemników na odpady komunalne.”  został zapisany jako ust. 4 

i otrzymał nowe brzmienie : 

„W zamian za uiszczoną opłatę za pojemnik na odpady komunalne pozostałe po segregacji 

odbierane są powstałe na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy , a powstają 

odpady komunalne, w przypadku gdy właściciel zadeklarował, że będzie zbierał i oddawał 

odpadów w sposób selektywny : 

1) odpady komunalne pozostałe po segregacji – w ilości zależnej od wielkości posiadanych 

pojemników na zmieszane odpady komunalne, 

2) szkło białe i kolorowe, papier i makulatura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania 

wielomateriałowe, odpady zielone ulegające biodegradacji, zebrane w sposób selektywny – w 

każdej ilości.” jednocześnie dodano ust. 5 o brzmieniu : 

 „ W zamian za uiszczoną opłatę za pojemnik na zmieszane odpady komunalne odbierane są 

powstałe na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy , a powstają odpady 

komunalne, w przypadku gdy właściciel zadeklarował, że nie będzie zbierał i oddawał odpadów w 

sposób selektywny odpady zmieszane w ilości zależnej od wielkości posiadanych pojemników na 

zmieszane odpady komunalne.” 

6. Do uchwały dodano §4 w którym zostały umieszczone: 

- ust. 3 o brzmieniu:” Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz 

zużyte opony, leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory odbierane będą od właścicieli 

nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne na 

podstawie odrębnej, indywidualnej umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności 

regulowanej.” został zapisany jako ust 1 w §4; 

- ust.  4 o brzmieniu : „Odpady budowlane i rozbiórkowe od właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne odbierane będą, na podstawie 

odrębnej, indywidualnej umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.”  

został zapisany jako ust. 2 w §4; 

7. Do uchwały dodano §5 w którym został umieszczony zapis z §3 ust. 5 o brzmieniu: „Odpady 

komunalne powstałe na terenie nieruchomości, zebrane niezgodnie z zasadami określonymi w 

Regulaminie utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie poszczególnych Gmin: 

Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, 

Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród, traktowane są jako odpady zmieszane.” 

8. §4 niniejszej uchwały został zapisany jako §6. 

9. §5 niniejszej uchwały został zapisany jako §7. 

10. §6 niniejszej uchwały został zapisany jako §8. 

11. §7 niniejszej uchwały został zapisany jako §9. 

12. §8 niniejszej uchwały został zapisany jako §10. 
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Następnie przystąpiono do głosowania. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 członków, uprawnionych do głosowania 13 członków, głosów 

oddanych 13, „za”- 11, „przeciw” – 1 , „ wstrzymujących się” - 1. 

Uchwała Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego 49/VI/2013 z dnia 12 marca 2013 

roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują 

mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają 

odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin 

Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad 

Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin 

Kościelny, Wyszogród  wraz z wprowadzonymi zmianami w głosowaniu jawnym została przyjęta 

bezwzględną wielkością głosów.  

(Uchwała nr 49/VI/2013 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.) 

 

Ad. pkt 7 ppkt k 

Projekt uchwały Nr 50/VI/2013 w sprawie: podziału terenu Związku Gmin regionu Płockiego 

w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, 

Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród na 

sektory 

Projekt uchwały odczytał Pan Andrzej Paweł Dwojnych - Wójt Gminy Brudzeń Duży, 

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego. 

 

Następnie przystąpiono do głosowania. 

W głosowaniu uczestniczyło 13 członków, uprawnionych do głosowania 13 członków, głosów 

oddanych 13, „za”- 11, „przeciw” – 1 , „ wstrzymujących się” - 1. 

Uchwała Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego 50/VI/2013 z dnia 12 marca 2013 

roku w sprawie: podziału terenu Związku Gmin regionu Płockiego w granicach administracyjnych 

Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, 

Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród na sektory w głosowaniu jawnym 

została przyjęta bezwzględną wielkością głosów.  

(Uchwała nr 50/VI/2013 stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.) 

 

 

Ad. pkt. 8.  

W sprawach różnych nie poruszano żadnych tematów 
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Ad. pkt 9 

Na tym posiedzenie zakończono.  

 

 

 Przewodniczący Zgromadzenia                           Sekretarz Zgromadzenia 

              Andrzej Dwojnych                                                        Edmund Zieliński 

 

 …………………………………                             ………………………… 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:  Iwona Osowska 


