UCHWAŁA NR XIX/146/2012
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 22 marca 2012 r.
w sprawie utworzenia Celowego Związku Gmin SGO5.
Na podstawie art. 64 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zm. : z 2002r.: Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r.: Nr80, poz.717, Nr 162
poz.1568, z 2004r.: Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r.: Nr 172,
poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r.: Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz.1337,
z 2007r.: Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r Nr 180, poz.1111, Nr
223, poz.1458, z 2009r.: Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr28,
poz.146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230, z 2011r Nr21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134,
poz.777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie Celowego Związku Gmin SGO5 z udziałem Gminy
Drezdenko w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych z zakresu ochrony
środowiska.
§ 2. W celu wykonania niniejszej uchwały zobowiązuje się Burmistrza do podjęcia
stosownych działań, w szczególności złożenia oświadczenia woli.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 64 ust. 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu
wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. 2.
uchwały o utworzeniu związku podejmują rady zainteresowanych gmin. Związki
międzygminne stanowią przewidzianą przez ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym formę współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w celu wykonywania
zadań publicznych, przekraczających możliwości finansowe bądź organizacyjne pojedynczej
gminy. Powstanie związku najczęściej jest efektem porozumienia zawartego przez dwie lub
większą liczbę gmin poprzez złożenie stosownych oświadczeń woli. Decyzje o przystąpieniu
do związku podejmują organy stanowiące zainteresowanych gmin w formie uchwały.
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