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1082

§2

UCHWAŁA Nr 2/2004
Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin
„Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni
z dnia 5 kwietnia 2004r.

Upoważnia się Zarząd Związku do określenia przelicznika opłat za odpady stałe – gruz i ziemię przyjmowane
przez Związek dla wykonania przez niego prac – ukształtowania terenu, obowiązujących w czasie ich wykonania
z tony na m3.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Komunalnego Związku Gmin za rok 2003 r.

§3

Na podstawie art. 69 ust.3 w zw. z art. 18 ust.2 pkt. 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dn.
26 listopada 1998 o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz §7,
pkt.10 Statutu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy
i Chylonki” (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 21/91 poz.147 ze zm.)
uchwala się co następuje:

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.
Przewodniczący Zgromadzenia
E. Rogala - Kończak

1084

§1

UCHWAŁA Nr VI/8/2004
Zgromadzenia Związku Komunalnego
„Mierzeja” w Stegnie
z dnia 7 kwietnia 2004 r.

Przyjmuje się sprawozdanie* Zarządu Związku z jego
działalności i z realizacji budżetu za rok 2003.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za
2003 rok.

§2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art.
69 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) i § 6 pkt
11 statutu Związku Komunalnego „Mierzeja” w Stegnie
(opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa
Elbląskiego z dnia 30 września 1998 r. Nr 22, poz. 150),
Zgromadzenie Związku Komunalnego „Mierzeja” w
Stegnie uchwala, co następuje:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, sprawozdanie podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Zgromadzenia
E. Rogala-Kończak

1083

§1

UCHWAŁA Nr 8/2004
Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin
„Dolina Redy i Chylonki”
z dnia 5 kwietnia 2004 r.

Po rozpatrzeniu sprawozdania* finansowego oraz
zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej oraz opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, udziela
się absolutorium dla Zarządu za 2003 rok.

w sprawie opłat za przyjmowanie ziemi i gruzu na
składowisko odpadów w Łężycach do celów rekultywacyjnych

§2

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2, art. 5 ustawy
z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.
Nr 9, poz. 43 ze zm.), § 7 pkt. 6 Statutu Komunalnego
Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni (Dz.
Urz. Woj. Gdańskiego z 1991 r. Nr 21, poz. 147 ze zm.)
i § 2 Uchwały Zgromadzenia Związku nr 24/95 z dnia 26
czerwca 1995 r. z późniejszymi zmianami uchwala się co
następuje:
§1
Zatwierdza się opłatę za przyjęcie gruzu i ziemi z wykopów przyjmowanych przez Związek na zamknięte składowisko odpadów w Łężycach oraz w innych punktach
przyjmowania prowadzonych przez Związek do celów
kształtowania terenu i rekultywacyjnych w wysokości 14 zł
za 1 tonę. Opłata nie obejmuje należnego podatku VAT.
* Sprawozdania nie publikuje się

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicząca Zgromadzenia
Związku Komunalnego „MIERZEJA”
I. Tryburska

1085
UCHWAŁA Nr 25/IV/2004
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 13 kwietnia 2004 r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu.
Na podstawie art.42 ust.2 ustawy z dnia 23 lutego 2004r.
Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U.
* Sprawozdania nie publikuje się

