RM.0150-4/04
UCHWAŁA NR XIX/203/04
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU L SKIM

z dnia 31 maja 2004 roku

w sprawie przyst pienia do Mi dzygminnego Zwi zku Celowego Powołanego dla
Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim oraz
przyj cia Statutu tego Zwi zku.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 12 i art. 64 ust.1 i 2 oraz art.67 ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 172, poz. 1591
ze zmianami) Rada Miejska w Stronie l skim uchwala co nast puje:
§1
Gmina Stronie l skie przyst puje do Mi dzygminnego Zwi zku Celowego
Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie
Kłodzkim z siedzib w Kłodzku.
§2
Przyjmuje si Statut Zwi zku stanowi cy zał cznik do niniejszej uchwały jako jej integraln
cz .
§3
Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Stronia l skiego.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

§4
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#

Zał cznik do uchwały
Rady Miejskiej Stronia l skiego
Nr XIX/203/04
z dnia 31.05.2004 roku.

STATUT

Mi dzygminnego Zwi zku Celowego, Powołanego dla Stworzenia
Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim.
Cz
I
Postanowienia ogólne
§1
1. Tworzy si Mi dzygminny Zwi zek Celowy Powołany dla Stworzenia Wspólnego
Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim, który mo e tak e u ywa
skróconej nazwy Mi dzygminny Zwi zek Celowy w Kłodzku.
2. Siedzib Zwi zku jest Kłodzko.
§2
Członkami Zwi zku s gminy:
1. Kudowa Zdrój.
2. Duszniki Zdrój.
3. L dek Zdrój.
4. Szczytna.
5. Polanica Zdrój:
6. Bystrzyca Kłodzka.
7. Lewin Kłodzki.
8. Kłodzko (wiejska).
9. Kłodzko (miejska).
10. Radków.
11. Nowa Ruda (wiejska).
12. Nowa Ruda (miejska).
13. Mi dzylesie.
14. Stronie l skie.
§3
Zwi zek został utworzony na czas nieokre lony.
§4
Zwi zek zyskuje osobowo

prawn z chwil dokonania wpisu w rejestrze zwi zków.

§5
Zwi zek tworzy si w celu rozwi zywania problemów usuwania, składowania, segregacji,
utylizacji odpadów i surowców wtórnych.
§6
Zadaniem Zwi zku jest:
1. Ustalenia lokalizacji i realizacja wspólnej inwestycji w celu rozwi zania problemów
segregacji, utylizacji i składowania odpadów, a po zako czeniu inwestycji dalsze
prowadzenie powstałego Zakładu.
2. Prowadzenie i finansowanie inwestycji oraz innych form zado uczynienia na rzecz
mieszka ców i rodowiska, gdzie powstanie składowisko i Zakład Utylizacji
Odpadów w celu zrekompensowania im niedogodno ci wynikaj cych z faktu budowy
tych obiektów.
3. Pozyskiwanie
rodków inwestycyjnych na rzecz realizacji inwestycji
proekologicznych.
4. Reprezentowanie wspólnych interesów Gmin, szczególnie w zakresie realizacji zada
zwi zanych z ekologi .
§7
Zwi zek realizuje swoje cele i zadania poprzez:
1. Współprac z organizacjami pa stwowymi, samorz dowymi, społecznymi oraz
osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granic , mog cymi udzieli pomocy
w zakresie wykonywania zada statutowych Zwi zku.
2. Podejmowanie działalno ci gospodarczej poprzez tworzenie i przyst powanie do
innych jednostek organizacyjnych oraz zawieranie umów z innymi podmiotami.
Cz
II
Organy Zwi zku, ich struktura, zakres i tryb działania
§8
Organami Zwi zku s :
1. Zgromadzenie Zwi zku (zwane dalej Zgromadzeniem) b d ce organem kontrolnym
i stanowi cym.
2. Zarz d Zwi zku (zwany dalej Zarz dem) b d cy organem wykonawczym.
§9
1. W skład Zgromadzenia wchodz Burmistrzowie / Wójtowie Gmin b d cych
członkami Zwi zku. Na wniosek Burmistrza/Wójta Rada Gminy mo e powierzy
reprezentowanie Gminy w Zgromadzeniu Zwi zku zast pcy Burmistrza/Wójta.
2. Poza osobami wymienionymi w ust. 1 w skład Zgromadzenia dodatkowo wchodz
przedstawiciele gmin: po jednej osobie z ka dej gminy, delegowanej przez Rad
Gminy, a z gmin powy ej dwadzie cia tysi cy mieszka ców po dwie osoby
delegowane równie przez Rad Gminy.

3. Po uzgodnieniu lokalizacji Zakładu w skład Zgromadzenia b dzie wchodzi
dodatkowo 1 osoba delegowana przez Rad Gminy z gminy, na terenie której,
zlokalizowany b dzie Zakład Utylizacji i składowisko.
4. Jedna osoba mo e by przedstawicielem tylko jednej gminy.
5. Ka dy przedstawiciel ma w Zgromadzeniu jeden głos.
§ 10
1. Kadencja Zgromadzenia równa jest kadencji Rad Gmin.
2. Przedstawiciele ust puj cy w wyniku upływu kadencji, pełni swe obowi zki do
czasu ukonstytuowania si Zgromadzenia w nowym składzie.
§ 11
Kompetencje Zgromadzenia:
1. Wybór i odwołanie Zarz du oraz poszczególnych jego członków.
2. Uchwalanie Regulaminu Obrad Zgromadzenia oraz dokonywania w nim zmian.
3. Uchwalanie rocznego planu finansowego.
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozda z działalno ci Zarz du
i udzielanie Zarz dowi absolutorium.
5. Nabywanie i zbywanie nieruchomo ci, zaci ganie po yczek.
6. Uchwalanie wysoko ci diet za udział w posiedzeniu Zgromadzenia i Zarz du oraz
zwrotu kosztów podró y.
7. Podejmowanie uchwał o pozbawieniu członkostwa w Zwi zku i przyj cia nowych
członków.
8. Wybór Komisji Rewizyjnej.
9. Wybór Przewodnicz cego i Zast pców Przewodnicz cego Zgromadzenia.
10. Wybór Przewodnicz cego i Zast pców Przewodnicz cego Zarz du.
11. Tworzenie, likwidacja i reorganizacja Zakładów i innych jednostek organizacyjnych
Zwi zku w celu realizacji jego zada .
12. Uchwalanie regulaminu organizacyjnego jednostek Zwi zku.
13. Uchwalanie regulaminu organizacyjnego biura Zwi zku.
14. Powołanie Skarbnika Zwi zku.
15. Podejmowanie uchwał w sprawach maj tkowych Zwi zku przekraczaj cych zakres
zwykłego zarz du, dotycz cych:
a. nabycia, zbycia i obci enia nieruchomo ci,
b. przyjmowania lub odrzucania darowizn i zapisów,
c. zaci gania po yczek i kredytów,
d. tworzenia i przyst powania do spółek oraz rozwi zywania ich i wyst powania
z nich,
e. okre lania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach
przez Zarz d.
16. Okre lenia wysoko ci sumy, do której Zarz d ma prawo samodzielnie zaci ga
zobowi zania.
17. Ustalanie zasad wyznaczania wysoko ci składek członkowskich.
§ 12
1. Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.

2. Posiedzenie zwyczajne zwołuje Przewodnicz cy co najmniej raz na kwartał.
3. Posiedzenie nadzwyczajne zwołuje Przewodnicz cy na
danie Zarz du lub na
pisemny wniosek co najmniej trzech członków (Gmin) Zwi zku, w terminie 14 dni od
daty zło enia wniosku. Wniosek powinien zawiera proponowany porz dek
posiedzenia.
4. Termin, miejsce i porz dek obrad ustala Zarz d, powiadamiaj c o tym Przedstawicieli
co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia.
5. Obradom przewodniczy Przewodnicz cy Zgromadzenia.
6. W przypadku niemo no ci wykonania obowi zków przez Przewodnicz cego
Zgromadzenia, wszystkie jego kompetencje przejmuje Zast pca.
7. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia organizuje i przewodniczy obradom do czasu
wyboru Przewodnicz cego i Zast pcy Przewodnicz cego Zgromadzenia
przedstawiciel Gminy Duszniki Zdrój .
8. Kolejne posiedzenie po upływie kadencji Rad Gmin zwołuje dotychczasowy
Przewodnicz cy Zgromadzenia w ci gu 1 miesi ca od daty wyborów do Rad Gmin.
9. Posiedzenia Zgromadzenia s protokołowane. Protokół winien by odczytany
i przyj ty przez Zgromadzenie na nast pnym posiedzeniu.
§ 13
Szczegółowe zasady prowadzenia obrad Zgromadzenia okre la „Regulamin obrad"
uchwalony przez Zgromadzenie.
§ 14
1. Zgromadzenie wybiera i odwołuje Przewodnicz cego Zarz du oraz Zarz d Zwi zku
zwany dalej Zarz dem w głosowaniu tajnym.
2. W skład Zarz du wchodz : Przewodnicz cy, Zast pca Przewodnicz cego i czterech
członków Zarz du.
3. Członkowie Zarz du urz duj do czasu wyboru nowego Zarz du.
4. Członkowie Zarz du, poza jego Przewodnicz cym i Zast pc Przewodnicz cego,
pełni swoje funkcje honorowo, pobieraj oni jedynie diety za udział w posiedzeniu
Zarz du w wysoko ci uchwalonej przez Zgromadzenie i zwrot kosztów podró y.
5. Funkcji Przewodnicz cego i Zast pcy Przewodnicz cego Zgromadzenia nie mo na
ł czy z członkostwem w Zarz dzie.
6. Dopuszcza si wybór członków Zarz du spoza członków Zgromadzenia w liczbie nie
przekraczaj cej 1/3 składu zarz du Zwi zku.
§ 15
Do zakresu działania Zarz du nale
wszystkie sprawy Zwi zku nie zastrze one do
wył cznej kompetencji Zgromadzenia, a w szczególno ci:
1. Realizacja zada okre lonych w § 6.
2. Wykonywanie uchwał Zgromadzenia Zwi zku.
3. Opracowywanie programów wieloletnich, planów rozwojowych oraz zasad
ekonomicznego funkcjonowania Zwi zku.
4. Przygotowywanie projektów uchwał na posiedzenie Zgromadzenia.
5. Ustalanie terminu, miejsca i porz dku obrad Zgromadzenia.
6. Składanie sprawozda rocznych z działalno ci Zarz du.

7. Nadzór nad działalno ci Zakładów Zwi zku.
8. Gospodarowanie mieniem Zwi zku.
9. Sporz dzanie planów finansowych i rocznych bilansów Zwi zku.
§ 16
Przewodnicz cy Zarz du:
1. Organizuje prac Zarz du i przewodniczy jego obradom.
2. Reprezentuje Zwi zek na zewn trz.
3. Prowadzi korespondencj i podpisuje pisma , dokumenty i ogłoszenia Zwi zku.
4. Zatrudnia pracowników biura Zwi zku oraz pracowników Zakładów Zwi zku.
§ 17
1. Posiedzenie Zarz du odbywa si co najmniej 1 raz w miesi cu.
2. Z posiedzenia Zarz du sporz dza si protokół .
3. Uchwały Zarz du zapadaj zwykł wi kszo ci głosów, w obecno ci co najmniej
połowy statutowej liczby członków Zarz du.
4. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodnicz cego Zarz du.
§ 18
1. Organem kontrolnym Zgromadzenia Zwi zku jest Komisja Rewizyjna.
2. Komisja Rewizyjna składa si z trzech członków wybieranych przez Zgromadzenie.
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mog wchodzi członkowie Zarz du Zwi zku oraz
Przewodnicz cy i Zast pca Przewodnicz cego Zgromadzenia Zwi zku.
§ 19
1. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud etu Zwi zku, wyst puje z wnioskiem do
Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Zarz dowi.
2. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Zgromadzenie w zakresie
kontroli.
§ 20
1. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodnicz cy, który zwołuje posiedzenia
Komisji i ustala ich porz dek.
2. Wnioski Komisji podejmowane s w formie uchwał zwykł wi kszo ci głosów.
§ 21
Sprawozdania z działalno ci Komisja przedstawia Zgromadzeniu raz w roku.
§ 22
1. O podj ciu czynno ci kontrolnych Komisja zawiadamia na pi mie Przewodnicz cego
Zgromadzenia i Przewodnicz cego Zarz du.

2. Z przebiegu kontroli Komisja sporz dza protokół z wnioskami pokontrolnymi, które
przedkłada Przewodnicz cemu Zgromadzenia Zwi zku i Przewodnicz cemu Zarz du.
§ 23
Przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej
bezpo rednia przez członków Komisji.
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Cz
III
Maj tek i gospodarka Zwi zku
§ 24
1. Maj tek Zwi zku jest odr bny od maj tku członków Zwi zku.
2. Gospodarka Finansowa Zwi zku jest prowadzona odr bnie od gospodarki finansowej
członków Zwi zku.
§ 25
Dochodami Zwi zku s :
1. Dotacje, darowizny i zapisy.
2. Składki i inne wiadczenia członków Zwi zku uchwalone przez Zgromadzenie.
3. Dochody z maj tku Zwi zku.
4. Dochody z Zakładów Zwi zku.
5. Wpływy ze sprzeda y cz ci maj tku Zwi zku.
§ 26
Nabycie mienia Zwi zku nast puje:
1. W wyniku przekazania mienia przez członków Zwi zku.
2. Z dochodów z maj tku Zwi zku.
3. Ze składek członkowskich, corocznie ustalonych
proporcjonalnie do liczby mieszka ców Gminy.
4. Z darowizn, zapisów i spadków.
5. Z innych ródeł.

przez

Zgromadzenie,

§ 27
1. Członkowie Zwi zku uczestnicz w kosztach działalno ci Zwi zku, proporcjonalnie
do liczby mieszka ców gminy, reprezentowanej w Zwi zku. Podstaw wylicze
udziału w kosztach działalno ci Zwi zku b dzie zapis ilo ci mieszka ców
w poszczególnych Gminach, zgodny z Porozumieniem z dnia 18 sierpnia 2000 r.
podpisanym dla stworzenia wspólnego systemu gospodarki odpadami w Powiecie
Kłodzkim.

§ 28
1. Pierwsze stwo w korzystaniu z Zakładów Zwi zku maj gminy b d ce członkami
Zwi zku na jednakowych zasadach.
2. Szczegółowe zasady korzystania z Zakładów (urz dze ) Zwi zku okre li regulamin
uchwalony przez Zgromadzenie.

§ 29
1. Za prawidłow gospodark Zwi zku, odpowiada Zarz d Zwi zku, a za prowadzon
ksi gowo Skarbnik Zwi zku.
2. Zwi zek samodzielnie prowadzi gospodark finansow na podstawie planu
finansowego Zwi zku.
3. Rokiem bud etowym jest rok kalendarzowy.

§ 30
1. Projekt planu finansowego Zwi zku przygotowuje Zarz d.
2. Projekt planu finansowego Zarz d przedkłada Zgromadzeniu najpó niej do 15
listopada roku poprzedzaj cego rok bud etowy.
3. Plan finansowy jest uchwalany do ko ca roku poprzedzaj cego rok bud etowy.
W uzasadnionych wypadkach plan finansowy mo e by uchwalony do 31 marca
danego roku bud etowego.
4. W ci gu czterech miesi cy po upływie roku bud etowego, Zarz d składa
Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego.
§31
1. O wiadczenie woli w imieniu Zwi zku w zakresie zarz du mieniem, a tak e
w zakresie zobowi za pieni nych składaj dwaj członkowie Zarz du lub jeden
członek Zarz du i osoba upowa niona przez Zarz d (pełnomocnik).
2. Je eli czynno prawna mo e spowodowa powstanie zobowi za pieni nych do jej
skuteczno ci potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Zwi zku.
§ 32
1. Do gospodarki finansowej Zwi zku stosuje si odpowiednio przepisy o gospodarce
finansowej Gmin.
2. Zwi zek nie mo e prowadzi działalno ci gospodarczej wykraczaj cej poza zadania
o charakterze u yteczno ci publicznej.

Cz

IV

Zmiany w składzie Zwi zku i rozwi zanie Zwi zku
§ 33
O przyj ciu nowego członka rozstrzyga Zgromadzenie w drodze uchwały okre laj cej liczb
przedstawicieli w Zwi zku i wysoko wiadcze na rzecz Zwi zku.
§ 34
1. Z wnioskiem o przyst pienie do zwi zku wyst puje Rada Gminy.
2. Warunkiem przyj cia do Zwi zku jest podj cie przez przyst puj c Gmin uchwały
Rady tej Gminy w sprawie przyst pienia do Zwi zku i przyj cia jego statutu oraz
zgody na przekazanie wiadcze na rzecz Zwi zku w okre lonej wysoko ci.
§ 35
1. Zmiana granic Gminy nie powoduje utraty członkostwa w Zwi zku.
2. Gmina ma obowi zek zawiadomi Zwi zek o zmianie granic.
3. Rada Gminy mo e wyst pi o zmian wysoko ci swoich wiadcze na rzecz
Zwi zku, je eli zmiana granicy wpłyn ła na zmniejszenie wiadcze Zwi zku na
rzecz Gminy lub zainteresowania Gminy działalno ci Zwi zku. Decyzja w tym
przedmiocie nale y do Zgromadzenia.
§ 36
Członkostwo w Zwi zku ustaje w razie:
1. Wyst pienia członka ze Zwi zku.
2. Pozbawienia członkostwa w Zwi zku (usuni cia ze Zwi zku).
3. Likwidacji jednostki samorz du terytorialnego b d cej członkiem Zwi zku.
§ 37
Zmiany statutu wynikaj ce ze zmiany liczby członków dokonuje si w trybie przewidzianym
dla jego ustanowienia.
§ 38
Zwi zek mo e usun członka w nast puj cych przypadkach:
1. Udowodnionego działania na szkod Zwi zku.
2. Niewykonywania zobowi za statutowych na rzecz Zwi zku.
§ 39
Uchwał o usuni ciu ze Zwi zku, Zgromadzenie podejmuje na wniosek Zarz du lub 50%
przedstawicieli Zgromadzenia.

§ 40
Wyst puj cemu lub usuni temu ze Zwi zku członkowi nale y zwróci równowarto tego co
wniósł w postaci wiadcze na rzecz Zwi zku, potr caj c warto
wiadcze na rzecz
członka.
§ 41
Rozwi zanie Zwi zku nast puje w wyniku zgodnych uchwał wszystkich członków Zwi zku
na wniosek Zgromadzenia.
§ 42
W przypadku rozwi zania Zwi zku maj tek pozostały po zaspokojeniu wierzycieli podlega
podziałowi pomi dzy Gminy b d ce członkami Zwi zku w dniu rozwi zania,
proporcjonalnie do wniesionych wiadcze .
§ 43
Przeprowadzenie likwidacji Zwi zku nale y do Zarz du, o ile Zgromadzenie nie wyznaczy
likwidatora.
§ 44
Plan likwidacji zatwierdza, Zgromadzenie Zwi zku.
§ 45
Zatwierdzony plan likwidacji Zwi zku wywiesza si w siedzibie Zwi zku i przesyła do
wiadomo ci Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Sejmiku Województwa Dolno l skiego.
Cz

V

Przepisy ko cowe
§ 46
Organami nadzoru nad Zwi zkiem s :
1. Wojewoda Dolno l ski.
2. Regionalna Izba Obrachunkowa – w zakresie spraw finansowych.
§ 47
Zakres i sposób nadzoru okre la ustawa o samorz dzie gminnym.
§ 48
Zmiana Statutu nast puje w trybie przyj tym dla jego uchwalenia.

§ 49
Prawnymi podstawami działania Zwi zku s :
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).
2. Ustawa z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155, poz. 1014 z
pó n. zmianami).
3. Statut Zwi zku.

§ 50
Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz dowym Województwa Dolno l skiego.
§51
Statut wchodzi w ycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
Piecz podłu na o tre ci:
Przewodnicz cy Rady Miejskiej
w Stroniu l skim
/-/ Ryszard Suli ski
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w sprawie przyst pienia Gminy Stronie l skie do realizacji programów inwestycyjnych na
rok 2004.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (
j.t. Dz. U. Nr 142 poz 1591 z 2001 roku ze zmianami) Rada Miejska w Stroniu l skim
uchwala co nast puje:
§ 1
Przyst puje do realizacji programów inwestycyjnych :
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§ 2
Wyra a si

zgod

na podj cie działa

zmierzaj cych do realizacji programów

inwestycyjnych wskazanych w § 1.
§ 3
Zobowi zuje Burmistrza Stronia l skiego do podj cia działa w celu pozyskania rodków
finansowych pozabud etowych na realizacj inwestycji.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Stronia l skiego.
§ 5
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Piecz podłu na o tre ci:
Przewodnicz cy Rady Miejskiej
w Stroniu l skim
/-/ Ryszard Suli ski

RM.0150 - 4/04

RM.0150-4/04

UCHWAŁA NR XIX /205 /04
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU L SKIM
z dnia 31 maja 2004 roku

wyra aj ca opini w sprawie nabycia przez Gmin Stronie l skie od osób
fizycznych ,nieruchomo ci poło onych w obr bie Stara Morawa.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 litera a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o
samorz dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.
13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r .o gospodarce nieruchomo ciami (j. t. z
2000 r Nr 46 poz. 543 ze zmianami), § 6 uchwały Rady Miejskiej w Stroniu l skim
Nr II/10/02 z dnia 10 grudnia 2002 r w sprawie okre lenia zasad, nabycia, zbycia i
obci ania nieruchomo ci b d cych własno ci Gminy Stronie l skie, oraz ich
wydzier awiania i najmu na okres dłu szy ni trzy lata, Rada Miejska w Stroniu
l skim uchwala ,co nast puje-zaopiniowa pozytywnie:
§1
Nabycie na własno przez Gmin Stronie l skie odpłatnie, wolnych od obci e
nieruchomo ci nie zabudowanych, poło onych w obr bie Stara Morawa
stanowi cych własno n/w osób fizycznych:
1. Pana Marka Wanata- dz. nr 139/3 (AM- 1 ) o pow. 787m2,
2. Pana Aleksandra Machowicz –dz. nr 138/1 (AM-1)o pow. 456m2,
3. Pa stwo Barbara i Jacek Rybczy scy- dz. nr 147/1(AM-1) o pow. 160m2,
4. Pa stwa Adama, Emilii, Sławomira Burnat, Pani Barbary Sypek, Pani Ewy
Tomaszewskiej-dz.nr 141/5 i 141/6(AM-1) o ł cznej pow. 2142m2.
§2
Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Stronia l skiego.
§3
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia
Piecz podłu na o tre ci:
Przewodnicz cy Rady Miejskiej
w Stroniu l skim
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