
UCHWAŁA XVIII/144/2016
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 23 września 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 25 
stycznia 2008 r. z gminami Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz w sprawie 

czasowego przejęcia przez Miasto Brzeg od w/w gmin zadań w zakresie zbiorowego odprowadzenia 
ścieków, przedłużającego okres jego obowiązywania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) Rada Gminy Olszanka uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 25 stycznia 2008 
r. z gminami Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz w sprawie czasowego przejęcia 
przez Miasto Brzeg od w/w gmin zadań w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, przedłużającego 
okres jego obowiązywania do  dnia 31.12. 2025 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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UZASADNIENIE

Aneks dotyczy Porozumienia Międzygminnego z dnia 25 stycznia 2008 roku, którego zawarcie

było konieczne na etapie realizacji Projektu Funduszu Spójności "Oczyszczanie ścieków w

Brzegu".

Porozumienie upoważniało PWiK w Brzegu do budowy i eksploatacji sieci kanalizacyjnych w

Gminach: Skarbimierz, Lubsza, Olszanka, Lewin Brzeski i Oława.

Porozumienie było podstawą dobrej współpracy Gmin i PWiK a prowadzone przez Spółkę

działania były korzystne zarówno dla Gmin- stron porozumienia jak i PWiK.

Przez dziewięć lat funkcjonowania Porozumienia nie dochodziło do żadnych sporów ani sytuacji

kryzysowych. Zgodnie z Porozumieniem wnioski taryfowe zatwierdzane przez Radę gminy Brzeg

były opiniowane i akceptowane przez Burmistrzów i Wójtów Gmin.

W IV kwartale tego roku PWiK zamierza złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie ze środków

Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 stąd konieczność podpisania aneksu celem

przedłużenia Porozumienia Międzygminnego.

Zakres planowanego Projektu - "Oczyszczanie ścieków w Brzegu - faza IV" oprócz inwestycji w

mieście przewiduje rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gmin sygnatariuszy

Porozumienia.

W aneksie do porozumienia, oprócz przedłużenia jego obowiązywania do 2025 roku,

doprecyzowane będą zapisy dotyczące realizowanych przez Spółkę a współfinansowanych przez

Unię Europejską Projektów.
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