
UCHWAŁA NR XV/87/12 

Rady Gminy Komprachcice 

z dnia 20 września 2012 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego 
powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp,                            
ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                            
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, 
poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
poz.1241, z 2010 r. nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 
117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887,  z 2012 r. poz. 567) – 
Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

W uchwale nr VI/64/03 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie 
zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy 
kanalizacji sanitarnych  i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego 
odprowadzania ścieków komunalnych, zmianie ulega treść Porozumienia międzygminnego 
będącego załącznikiem do wyżej wymienionej uchwały w sposób określony w aneksie 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice 
 
 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
        Przewodniczący Rady Gminy 
 
         Antoni Wencel 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik  
do uchwały nr XV/87/12 
z dnia 20 września 2012 r. 
 

 
 

ANEKS nr 2 
z dnia…………… 

 
do POROZUMIENIA MI ĘDZYGMINNEGO 

zawartego w dniu 17 listopada 2003 roku w sprawie powierzenia Gminie Opole budowy 
kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego  

odprowadzania ścieków komunalnych 
 
 

o następującej treści: 
 

§ 1 
 
Strony zmieniają treść POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO w niżej podany sposób: 
 

1. W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
  

„Wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 Uczestnicy Porozumienia 
powierzają Gminie Opole na czas niezbędny do zakończenia realizacji i całkowitego 
rozliczenia Projektu, a wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 
Uczestnicy Porozumienia powierzają Gminie Opole do upływu okresu pięciu lat licząc 
od roku, w którym nastąpi przekazanie płatności końcowej z Funduszu Spójności i 
Gmina Opole zadania te w tak zakreślonym okresie czasu zobowiązuje się 
wykonywać” 
 

§ 2 
 

Pozostałe postanowienia zawarte w Porozumieniu międzygminnym pozostają bez zmian. 
 

§ 3 
 

Aneks do Porozumienia międzygminnego podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 
 

 


