
 

UCHWAŁA Nr IX/123/2019 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Borne Sulinowo porozumienia 
międzygminnego w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie 
zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych. 

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 74 ust. 1 i 2  ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska w Bornem 
Sulinowie uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Gminą Miasto Szczecin wraz z Gminą Połczyn 

Zdrój, Gminą Czaplinek, Gminą Sławoborze, Gminą Świdwin, Gminą Rąbino, Gminą 
Barwice, Miastem Szczecinek, Gminą Miejską Świdwin oraz Gminą Biały Bór porozumienia 
międzygminnego w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Szczecin wykonania zadania 
publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gminy mogą 

zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych 
przez nie zadań publicznych. 

Porozumienie dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie zagospodarowania 
frakcji energetycznej odpadów komunalnych w postaci odpadów palnych (paliwo 
alternatywne) o kodzie 19 12 10 oraz innych odpadów z mechanicznej obróbki odpadów 
innych niż wymienione w 19 12 11 o kodzie 19 12 12 w Zakładzie Unieszkodliwiania 
Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie. 

Zawarcie porozumienia ma celu optymalizację kosztów funkcjonowania 
Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Wardyń Górny 

Podjęcie uchwały stanowi wypełnienie zobowiązań Gminy Borne Sulinowo 
wynikających z przystąpienia do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami 
Sp. z o.o. Wardyń Górny tj. uchwały Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XXX/381/2013 
z dnia 25 kwietnia 2013r. 

Celem przystąpienia do spółki MPGO przez Gminę Borne Sulinowo było powierzenie 
spółce zadań własnych gminy związanych z zagospodarowaniem i przetwarzaniem odpadów 
komunalnych z wykorzystaniem instalacji, urządzeń i wyposażenia Zakładu Gospodarki 
Odpadami w Wardyniu Górnym. 
 


