Uchwała Nr XXII/30/2006
Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin
„ Działdowszczyzna” w Działdowie
z dnia 27 września 2006r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr XVII/8/2005 z dnia 6 kwietnia 2005roku

Na podstawie § 15 i 16 Statutu Ekologicznego Związku Gmin „ Działdowszczyzna”
uchwala się, co następuje:
§1
W Uchwale Nr XVII/8/2005 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin
„Działdowszczyzna” z dnia 6.04.2005r. w sprawie Statutu Ekologicznego Związku Gmin
„Działdowszczyzna”, zmienionej Uchwałą Nr XXI/28/2006 Zgromadzenia Ekologicznego
Związku Gmin „Działdowszczyzna” z dnia 17.05.2006r w sprawie zmiany Uchwały
Nr XVII/8/2005 z dnia 6 kwietnia 2005 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1. § 8 otrzymuje brzmienie:
Celami związku są:
a) integracja gmin-uczestników Związku na rzecz ochrony środowiska i przyrody,
rozwoju ekologicznego i edukacji ekologicznej społeczeństwa oraz gospodarki
wodnej, rekreacji i turystyki
b) wspomaganie realizacji zadań własnych gmin-uczestników Związku w zakresie
ochrony środowiska, przyrody, gospodarki komunalnej i wodnej oraz rekreacji i
turystyki w szczególności poprzez prowadzenie wspólnej działalności dotyczącej
budowy i eksploatacji obiektów, służących składowaniu i utylizacji odpadów
komunalnych oraz organizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów, ochrony
przed degradacją wód obszaru zlewni rzek Wel, Drwęca i Wkra
2. § 9 otrzymuje brzmienie:
Związek wykonuje zadania własne gmin zrzeszonych przekraczające ich możliwości
organizacyjne i finansowe w zakresie, dotyczącym:
1. wdrażania i koordynowania programów rozwoju ekologicznego,
2. ochrony środowiska, w tym:
a) edukacji ekologicznej społeczeństwa
b) ochrony ziemi przed odpadami komunalnymi i przemysłowymi
c) ochrony powietrza atmosferycznego, wód i lasów,
d) powstrzymaniu degradacji ekologicznej obszaru zlewni rzek Wel, Drwęca
i Wkra oraz poprawy jakości ich wód
e) ochrony krajobrazu obszaru zlewni rzek Wel, Drwęca i Wkra będącego bazą
dla rozwoju rekreacji i turystyki
f) budowy i eksploatacji obiektów służących :
- składowaniu i utylizacji odpadów komunalnych oraz wykorzystaniu surowców
wtórnych
- ochronie i poprawie jakości wód zlewni rzek Wel, Drwęca i Wkra
- tworzeniu bazy dla rozwoju rekreacji i turystyki na obszarze zlewni rzek
Wel, Drwęca i Wkra
g) organizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie działania
Związku

3. § 10 otrzymuje brzmienie:
1. Związek realizuje zadania, określone Statutem i przyjęte do realizacji uchwałami
Zgromadzenia we wszystkich formach przewidzianych prawem a w szczególności
w drodze:
a) tworzenia własnych zakładów budżetowych, spółek i innych podmiotów
gospodarczych oraz przystępowania do nich,
b) prowadzenia własnej działalności informacyjnej i wydawniczej,
c) współpracy z innymi związkami międzygminnymi, stowarzyszeniami,
organizacjami gospodarczymi, naukowymi i instytucjami zajmującymi się
działalnością o podobnym charakterze,
d) pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć
proekologicznych.
2. Związek reprezentuje interesy gmin – uczestników Związku w zakresie objętym jego
przedmiotem działania.
§2
Zmiany do Statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” wprowadzone niniejszą
uchwałą, wymagają zatwierdzenia przez uczestników Związku.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Zgromadzenia
Teresa Majorowska

