
UCHWAŁA NR XIV/64/2017
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"

z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2018 oraz terminów jej wnoszenia.

Na podstawie § 8 ust. 6 pkt.17 oraz § 16 ust. 4 pkt. 1 oraz ust. 5 Statutu Związku Międzygminnego „EKO 
SIÓDEMKA” (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013r. poz. 4984) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się składkę członkowską na rok 2018 w wysokości 3,80 zł na mieszkańca na rok, z przeznaczeniem 
na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

§ 2. 1. Ustala się następujące terminy wpłat składki:

1) do dnia 31 stycznia 2018 r. – I rata;

2) do dnia 30 czerwca 2018 r. – II rata.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Paragraf 8 ust. 6 pkt. 17 Statutu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” stanowi „Do

wyłącznej kompetencji Zgromadzenia należy w szczególności (…)

17) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości i terminów wpłat składki członkowskiej oraz

zasad, wysokości i terminów dopłat”

W związku z tym, że zgodnie ze Statutem Związku do zadań Związku należy także:

„1) zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi

gminami:

a)instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich

części z terenów gmin uczestników Związku;

b) schronisk dla bezdomnych zwierząt z terenów gmin uczestników Związku;

2) określenie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie

bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych na terenie gmin uczestników Związku;

3) przygotowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie

bezdomności zwierząt na terenie gmin uczestników Związku na zasadach określonych w

przepisach o ochronie zwierząt w tym odłów bezdomnych zwierząt z terenów gmin uczestników

Związku;

4) wydawanie zezwoleń oraz określanie wymagań wobec przedsiębiorców ubiegających się

o uzyskanie zezwoleń:

a) w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

b) na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok

zwierzęcych i ich części;

5) znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt na terenie

gmin uczestników Związku.

- konieczne jest ustalenie w drodze uchwały wysokości i terminów wpłat składki przeznaczonej na

realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

Ponieważ wyżej wymienione zadania nie mogą być finansowane z opłat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi , ustalenie wysokości składki członkowskiej na ich

realizację w roku 2018 jest uzasadnione.
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