
UCHWAŁA  NR VI/26/2019 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA 

z  dnia 18 października 2019 r. 
  

w sprawie powołania Komisji doraźnej do uzgodnienia wszelkich spraw 

organizacyjnych oraz finansowych związanych z wystąpieniem Gminy Starogard 

Gdański ze Związku Gmin Wierzyca 

  

Na podstawie art. 21 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 1, 2, 3 i art. 71 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 8 

ust. 2 w związku z § 11 ust. 2 pkt 7 oraz 10 Statutu Związku Gmin Wierzyca (Dz. Urz. 

Województwa Pomorskiego z dnia 22.11.2012 r. poz. 3762 z późn.zm.)  uchwala   się, co 

następuje: 

  

§ 1 

Powołuję się doraźną Komisję do uzgodnienia wszelkich spraw organizacyjnych oraz 

finansowych związanych z wystąpieniem Gminy Starogard Gdański ze Związku Gmin 

Wierzyca w składzie: 

1) Andrzej Toczek – Przewodniczący 

2) Michał Majewski – Wiceprzewodniczący 

3) Anita Galant - Członek 

§ 2 

1. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący, a w przypadku braku możliwości wykonywania 

przez niego obowiązków Wiceprzewodniczący. 

2. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół według ogólnie przyjętych zasad. 

3. Komisja prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków. 

4. Uchwały Komisji do uzgodnienia wszelkich spraw organizacyjnych oraz finansowych 

związanych z wystąpieniem Gminy Starogard Gdański ze Związku Gmin Wierzyca 

zapadają zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich członków. 

5. Komisja do uzgodnienia wszelkich spraw organizacyjnych oraz finansowych związanych 

z wystąpieniem Gminy Starogard Gdański ze Związku Gmin Wierzyca, po przyjęciu 

uchwały w sprawie akceptacji uzgodnionych warunków, upoważni  Przewodniczącego 

Komisji a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Komisji do 

zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Starogard Gdański ze 

Związku Gmin Wierzyca poprzez złożenie podpisu pod uzasadnieniem ww. projektu, 

uzgodnionego wspólnie z Zarządem Związku Gmin Wierzyca.  

§ 3 

1. Zadaniem Komisji jest ścisła współpraca z Zarządem Związku Gmin Wierzyca w celu 

dokonania uzgodnień organizacyjnych oraz finansowych, związanych z wystąpieniem z 

dniem 31 grudnia 2019 roku Gminy Starogard Gdański ze Związku Gmin Wierzyca.  

2. Dokonane uzgodnienia organizacyjne oraz finansowe w zakresie o jakim mowa w ustępie 

1 niniejszego paragrafu zawarte zostaną w projekcie uchwały w sprawie wystąpienia 



Gminy Starogard Gdański ze Związku Gmin Wierzyca. 

§ 4 

Komisja doraźna zakończy działalność z chwilą podjęcia przez Zgromadzenie Związku Gmin 

Wierzyca uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Starogard Gdański ze Związku Gmin 

Wierzyca.  

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia 

Związku Gmin Wierzyca 

Grzegorz Piechowski 

 


