
PROTOKÓŁ 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY 

Z DNIA 13 maja 2019r. 

 

Dnia 13 maja 2019 roku w Dolicach odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Związku            
Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie. 

W Zgromadzeniu uczestniczyli Wójtowie, Burmistrzowie i Przedstawiciele gmin        
członkowskich Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Przewodnicząca Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry pani Danuta Maria         
Ankutowicz otworzyła i poprowadziła obrady Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry. 

Przewodnicząca Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry stwierdziła obecność  
9 z 15 przedstawicieli Gmin członków Związku.  

Wymóg quorum został spełniony. 

Przewodnicząca Zgromadzenia Związku przywitała wszystkich i przedstawiła       
proponowany porządek obrad stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

1. Otwarcie obrad, przywitanie uczestników. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołu z obrad Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry         
z dnia 24 stycznia 2019 r. 

4. Dyskusja i decyzja Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie budowy Punktu            
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Związku Gmin         
Dolnej Odry na terenie gminy Lipiany, tj. na części działki nr ew. 36/5 i części działki nr                 
ew. 36/6, obręb 0009 Dębiec. 

5. Głosowanie nad projektem uchwały Nr …/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej          
Odry z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie postanowienia o przystąpieniu do inwestycji              
polegającej na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie          
gminy Lipiany dla mieszkańców gmin należących do Związku Gmin Dolnej Odry  
z siedzibą w Chojnie, w tym ustalanie zasad jej finansowania. 

6. Głosowanie nad projektem uchwały nr …./2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej          
Odry z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 17/2018 Zgromadzenia              



Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany              
wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Dolnej Odry na lata 2019-2022. 

7. Dyskusja i decyzja Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie wniosku           
Wykonawcy Konsorcjum firm ATF Sp. z o.o. Sp. K. i Spółka Gmin Dolnej Odry Sp.  
z o.o. o waloryzację wynagrodzenia należnego z tyt. realizacji umowy nr           
ZGDO.273.3.2015 z dnia 3 marca 2016 r. na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów            
komunalnych z terenu gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry”.  

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

Danuta Maria Ankutowicz - Przewodnicząca Zgromadzenia Związku: Czy ktoś ma          
uwagi do porządku dzisiejszych obrad?  

Uwag brak. 

Kto jest ,,za ,, przyjęciem porządku obrad Zgromadzenia? 

W jawnym głosowaniu 9 głosami „za” przyjęto porządek obrad.  

Danuta Maria Ankutowicz - Przewodnicząca Zgromadzenia Związku, przeszła do punktu          
3 porządku obrad - zatwierdzenie protokołu z obrad Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej            
Odry z dnia 24 stycznia 2019 r. 

Danuta Maria Ankutowicz - Przewodnicząca Zgromadzenia Związku, kto z państwa jest           
„za” przyjęciem protokołu z obrad Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia            
24 stycznia 2019 r. 

W jawnym głosowaniu 9 głosami ,,za” przyjęto protokół z obrad Zgromadzenia           
Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 24 stycznia 2019r., stanowiący załącznik nr 3 do              
niniejszego protokołu. 

Danuta Maria Ankutowicz - Przewodnicząca Zgromadzenia Związku, przeszła do punktu          
4 porządku obrad - dyskusja i decyzja Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie              
budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców         
Związku Gmin Dolnej Odry na terenie gminy Lipiany, tj. na części działki nr ew. 36/5 i części                 
działki nr ew. 36/6, obręb 0009 Dębiec. 

Danuta Maria Ankutowicz – Przewodnicząca Zgromadzenia Związku otworzyła dyskusję         
i oddała głos dla Przewodniczącego Zarządu Związku Pana Jana Krzywickiego. 

Jan Krzywicki – Przewodniczący Zarządu: od jakiegoś czasu pojawił się w Związku temat             
kluczowy, a mianowicie lokalizacja i budowa PSZOK dla mieszkańców Związku Gmin           
Dolnej Odry na terenie Gminy Lipiany. Burmistrz Lipian Bartłomiej Królikowski wyszedł z            
inicjatywą zagospodarowania takiego miejsca u siebie na terenie działek. Jest to teren, który             



ma bardzo dobrą lokalizację a mianowicie, znajduje się przy drodze wojewódzkiej jak            
również teren dobrej lokalizacji dla innych gmin zrzeszonych w Związku. Członkowie           
Zarządu poparli ten pomysł. Poczyniliśmy wstępne rozmowy i działania w kierunku aplikacji            
o środki finansowe, zewnętrzne na budowę PSZOK, wyłoniliśmy firmę, która przygotowała           
koncepcję i zrobiła wstępną kalkulację inwestycji. Związek Gmin Dolnej Odry ma szansę            
pozyskać dofinansowanie bezzwrotne do 85% wartości kosztów kwalifikowanych dla         
działania polegającego na budowie PSZOK. Ta inwestycja byłaby jedną z poważniejszych           
inwestycji na tym etapie działania Związku. Koszt inwestycji szacujemy na ok 1 580 000,00            
złotych. Początkowo planowaliśmy kwotę około 1.200.000,00 zł, ale dla prawidłowego          
funkcjonowania PSZOK Zarząd postanowił o wpisaniu w koncepcję i do dofinansowania           
dodatkowych elementów tj. maszyny i urządzenia mechaniczne, np. ładowarka, które          
zwiększyły koszt inwestycji o ok. 300 000 tyś. złotych.  

Na posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry przybył Pan Bogdan          
Wojciech Brzustowicz – Wójt Gminy Krzęcin. 

Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry obradował w 10 – osobowym składzie na 15             
członków Zgromadzenia.  

Bartłomiej Królikowski – Członek Zarządu przedstawił szczegółowo lokalizację na         
przyszłą, dogodną dla innych gmin budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów          
Komunalnych, omówił możliwości pozyskania środków finansowych na inwestycję w         
zakresie budowy PSZOK, w ramach naboru wniosków dla działania 2.2 Gospodarka            
odpadami komunalnymi organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i         
Gospodarki Wodnej oraz co obejmuje swoim zakresem sposób postępowania z odpadami. W            
szczególny sposób przedstawił możliwości dofinansowania, poziom współfinansowania oraz        
poziom wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.  

Bogdan Wojciech Brzustowicz – wójt Gminy Krzęcin - w jaki sposób my jako członkowie              
gmin zrzeszonych w Związku mamy zabezpieczyć środki własne? 

Jan Krzywicki – Przewodniczący Zarządu: na ten czas możemy mówić o sumie o jaką              
będziemy aplikować. Trzeba tą sumę zawrzeć w planie wieloletnim na rok 2020. Związek nie              
ma możliwości skorzystać z formy finansowania jaką jest kredyt, nie spełniamy określonych            
warunków prawnych z ustawy o finansach publicznych. Jedyna stosowna i właściwa forma            
finansowania to wsparcie finansowe z budżetów samorządowych tj. gmin członkowskich.          
Liczymy na to, że kwota w 85% będzie dofinansowana z NFOŚiGW. Jeżeli pozyskamy             
dofinansowanie, to w roku 2020 będziecie Państwo decydować, czy idziemy w inwestycję,            
czy się z niej wycofujemy. Z drugiej strony nie chcemy stracić kolejnego okresu i kolejnej               
szansy. Jedno co jest pewne to roboty budowlane i montażowe jakie zostały zaplanowane to              
koszt ok. 900 000,00 zł. brutto, a ponadto dochodzi wyposażenie PSZOK w kontenery,            
pojemniki, tablice informacyjne, platformy wagowe, ładowarkę kołową, itp., to koszt ok           



580 000,00 złotych, do tego stosowna dokumentacja, projekt, daje nam to kwotę ok            
1 580 000,00 złotych brutto.  

Marzena Grzywińska – wójt Gminy Stare Czarnowo: na ile lat zaplanowana jest            
dzierżawa gruntu?  

Małgorzata Jurgiel – Radca Prawny: umowa dzierżawy zostanie zawarta na 10 lat od             
dnia podpisania. Zapewni dzierżawcy tytuł prawny do dysponowania terenem na którym ma            
zostać wybudowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych co najmniej przez          
okres trwałości projektu. 

Marzena Grzywińska – wójt Gminy Stare Czarnowo: jak dzisiaj wygląda ten teren i co się               
tam dzieje? 

Bartłomiej Królikowski – Członek Zarządu: jest to teren byłego wysypiska odpadów, który            
stanowi własność gminy. Obecnie jest objęty rekultywacją, którą kończymy. 

Jan Krzywicki – Przewodniczący Zarządu: jeżeli chodzi o koszty związane z           
przygotowaniem terenu, to mówimy tu o minimalnym nakładzie, jakim jest poszerzenie           
terenu i zabezpieczenie go. Myślę, że okres dzierżawy tego terenu przez Związek, na 10 lat,               
jest odpowiedni i bezpieczny dla nas wszystkich.  

Marzena Grzywińska – wójt Gminy Stare Czarnowo: czy my jako Gmina mamy            
zabezpieczyć środki do całości inwestycji?  

Krzysztof Mrzygłód – członek Zarządu: mam rozumieć, że sposób podziału wkładu           
własnego będzie omawiany już po sukcesie projektu? 

Jan Krzywicki – Przewodniczący Zarządu: tak dokładnie. 

Danuta Maria Ankutowicz - Przewodnicząca Zgromadzenia Związku: czy były         
rozważane inne propozycje terenu pod budowę PSZOK? 

Jan Krzywicki – Przewodniczący Zarządu: przy aplikowaniu o środki zewnętrzne musimy           
mieć spełnione odpowiednie warunki. Właścicielem danego terenu ma być Wnioskodawca, w           
tym wypadku Związek. Brane były pod uwagę inne lokalizacje, aczkolwiek na obecną chwilę             
Zarząd uznał, że jest to strategicznie dobra lokalizacja. Nie zakładajmy na razie na tym etapie               
planowania, że my coś musimy zabezpieczyć, poza wymaganym minimum, którym jest           
posiadanie terenu we władaniu prawnym oraz koniecznością poniesienia wydatku na koszt           
sporządzenia i opracowania dokumentacji aplikacyjnej i złożenie wniosku do NFOŚiGW.          
Opracowanie w całości dokumentacji to koszt około 35 000,00 złotych, łącznie z kosztami            
sukcesu. Termin składania wniosku mija 28 maja 2019 r., tak więc czasu jest niewiele.  

Kolejno nastąpiła szeroka dyskusja w odniesieniu do planowanej inwestycji, tj. budowy           
PSZOK w Lipianach. 



Marzena Grzywińska – wójt Gminy Stare Czarnowo: Członkowie Związku muszą w 100            
procentach sfinansować inwestycję z późniejszą refundacją kosztów? 

Jan Krzywicki – Przewodniczący Zarządu: jeśli chodzi o kwestie finansowania to jako            
Związek nie możemy podjąć żadnych środków zewnętrznych w formie kredytu z uwagi na to,              
że nie spełniamy relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Możemy             
natomiast złożyć wniosek - projekt na dofinansowanie na budowę PSZOK. W momencie            
pozytywnej odpowiedzi na nasz wniosek będziemy zastanawiać się co dalej, czy robimy            
kolejny krok czy się z niego wycofujemy. Jeżeli podejmiemy decyzję o budowie PSZOK na              
terenie gminy Lipiany dla mieszkańców gmin należących do Związku, całość inwestycji           
zostanie sfinansowana ze składek członkowskich gmin uczestników Związku Gmin Dolnej          
Odry oraz ze środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i           
Gospodarki Wodnej. 

Dorota Mościcka – Dyrektor Biura: na dzień dzisiejszy w Wieloletniej Prognozie           
Finansowej musimy zabezpieczyć całą kwotę tj. 1 580 000,00 złotych, natomiast w          
późniejszym czasie na etapie podpisywania umowy z NFOŚiGW możemy negocjować co do            
szczegółów wypłaty poszczególnych transz. 

Józef Piątek – Wiceprzewodniczący Zarządu: uważam, że warto próbować. Dokumentacja          
przygotowana w ramach tego projektu pozostanie w Związku również na przyszłość. Nie jest             
to koszt zbyt duży więc uważam, że powinniśmy spróbować. Jeżeli mamy trwać w Związku              
uważam, że takie trzy punkty PSZOK powinny powstać w okolicach każdych pięciu gmin. 

Jerzy Makowski – wójt Gminy Stargard: chciałbym zapytać o zasady podziału, rozłożenia            
kosztów na poszczególne gminy Związku, czy jest to proporcjonalne do liczby mieszkańców,            
czy może jeszcze w inny sposób? 

Jan Krzywicki – Przewodniczący Zarządu: tak, koszty dzielimy proporcjonalnie do          
udziałów, czyli wg liczby mieszkańców danej gminy. 

Danuta Maria Ankutowicz - Przewodnicząca Zgromadzenia Związku zamknęła dyskusję         
w sprawie budowy PSZOK dla mieszkańców Związku Gmin Dolnej Odry na terenie gminy             
Lipiany i przeszła do punktu 5 porządku obrad - głosowanie nad projektem uchwały Nr              
…/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie              
postanowienia o przystąpieniu do inwestycji polegającej na budowie Punktu Selektywnej          
Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipiany dla mieszkańców gmin należących           
do Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie, w tym ustalanie zasad jej finansowania. 

Danuta Maria Ankutowicz - Przewodnicząca Zgromadzenia Związku odczytała §2         
uchwały Nr …/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 13 maja 2019 r. ze               
zmianą kwoty dotyczącej finansowania inwestycji pod nazwą budowa Punktu Selektywnej          
Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipiany.  

Kwota planowanej inwestycji tj. 1.580.000,00 złotych. 



Danuta Maria Ankutowicz - Przewodnicząca Zgromadzenia Związku, kto z państwa jest           
„za” przyjęciem uchwały Nr …/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 13             
maja 2019 r. w sprawie postanowienia o przystąpieniu do inwestycji polegającej na budowie             
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipiany dla          
mieszkańców gmin należących do Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie, w tym              
ustalanie zasad jej finansowania, ze zmianą kwoty dotyczącej finansowania inwestycji          
polegającej na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie          
gminy Lipiany dla mieszkańców gmin należących do Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą             
w Chojnie, w tym ustalanie zasad jej finansowania. 

W jawnym głosowaniu jednogłośnie 10 głosami „za” przyjęto uchwałę Nr …/2019           
Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 13 maja 2019 r ze zmianą kwoty              
dotyczącej finansowania inwestycji polegającej na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki         
Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipiany dla mieszkańców gmin należących do           
Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie, w tym ustalanie zasad jej finansowania. 

(uchwała wraz z uzasadnieniem i głosowaniem nad uchwałą nr …../2019 z dnia 13 maja              
2019r, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu) 

Danuta Maria Ankutowicz - Przewodnicząca Zgromadzenia Związku przeszła do punktu          
6 porządku obrad - Głosowanie nad projektem uchwały nr …./2019 Zgromadzenia Związku            
Gmin Dolnej Odry z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 17/2018               
Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie             
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Dolnej Odry na lata           
2019-2022. 

Agnieszka Sobczyńska – Główny Księgowy Związku odczytała uzasadnienie do projektu          
uchwały nr …./2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 13 maja 2019 roku w               
sprawie zmiany uchwały nr 17/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 11             
grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku           
Gmin Dolnej Odry na lata 2019-2022,  

Danuta Maria Ankutowicz - Przewodnicząca Zgromadzenia Związku, kto z państwa jest           
„za” przyjęciem projektu uchwały nr …./2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z            
dnia 13 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 17/2018 Zgromadzenia Związku Gmin              
Dolnej Odry z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej             
prognozy finansowej Związku Gmin Dolnej Odry na lata 2019-2022. 

W jawnym głosowaniu 9 głosami „za” i 1 głosie „wstrzymał się” przyjęto uchwałę Nr              
…/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 13 maja 2019 r w sprawie zmiany               
uchwały nr 17/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 11 grudnia 2018 roku              
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Dolnej Odry           
na lata 2019-2022. (uchwała wraz z uzasadnieniem i głosowaniem nad uchwałą nr …../2019              
z dnia 13 maja 2019r, stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu) 



Danuta Maria Ankutowicz - Przewodnicząca Zgromadzenia Związku przeszła do punktu          
7 porządku obrad - dyskusja i decyzja Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie              
wniosku Wykonawcy Konsorcjum firm ATF Sp. z o.o. Sp. K. i Spółka Gmin Dolnej Odry Sp.  
z o.o. o waloryzację wynagrodzenia należnego z tyt. realizacji umowy nr ZGDO.273.3.2015 z             
dnia 3 marca 2016 r. na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gmin              
położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry”.  

Danuta Maria Ankutowicz - Przewodnicząca Zgromadzenia Związku oddała głos dla          
Przewodniczącego Zarządu Związku Pana Jana Krzywickiego. 

Jan Krzywicki – Przewodniczący Zarządu: kilkukrotnie doszło do spotkania Zarządu          
Związku z Konsorcjum Firmy ATF Sp. z o. o Sp. K. i Spółka Gmin Dolnej Odry sp. z o.o. w                    
sprawie waloryzacji wynagrodzenia z tyt. realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie           
odpadów komunalnych z terenu gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry.            
Zarząd wypracował stanowisko w tej sprawie, poproszę Mecenas panią Małgorzatę Jurgiel o            
zabranie głosu. 

Małgorzata Jurgiel – Kancelaria prawna przedstawiła po krótce przebieg spotkań i           
korespondencję prowadzoną pomiędzy stronami w tej sprawie. Firma ATF Sp. z o. o Sp. K.               
jako lider Konsorcjum wystąpiła do Związku z pismem i przedstawiła aneks do umowy nr              
ZGDO.273.3.2015 z dnia 3 marca 2016 r. na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów            
komunalnych z terenu gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry” w związku             
ze zmianą stawki opłat za korzystanie ze środowiska. Wykonawcy żądają waloryzacji           
wynagrodzenia za tonę odpadów. Zmiana wynagrodzenia to na rok 2019 podwyżka ok.            
1 200 000,00 złotych. W mojej opinii jak i opinii zewnętrznej Kancelarii Prawnej – Radcy             
Prawnego Pana Dariusza Sassa, Związek mógłby zawrzeć z Wykonawcą aneks do wyżej            
wymienionej umowy, zmieniający wysokość stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów          
komunalnych, dopiero jeżeli Wykonawca wykaże, że zostały spełnione przesłanki z umowy           
tj. wzrost opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów. 

Świadomość stron co do możliwości zaistnienia tych okoliczności były przyczyną          
wprowadzenia do umowy zapisów o możliwości zmiany umowy w danym okresie.  

Można podpisać aneks i nadać mu moc wsteczną od dnia 1 stycznia 2019 roku o ile                
Wykonawca będzie w stanie wykazać wskazane wcześniej okoliczności.  

W dalszej części nastąpiła dyskusja w sprawie wniosku wykonawcy Konsorcjum firm ATF            
Sp. Z o.o. Sp. K. i Spółka Gmin Dolnej Odry Sp. z o.o. o waloryzację wynagrodzenia                
należnego z tyt. realizacji umowy nr ZGDO.273.3.2015 z dnia 3 marca 2016 r. na „Odbiór i                
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gmin położonych na terenie Związku          
Gmin Dolnej Odry”.  

Jan Krzywicki – Przewodniczący Zarządu: na tym etapie co jesteśmy bronimy pozycji            
Związku, jako Zarząd i jako całość. Walczymy o to, żeby pokazać, że pracujemy bardzo              
uczciwie. Na ten czas podtrzymujemy stanowisko Zarządu jak również stanowisko          



niezależnej Kancelarii Prawnej oraz opinii Mecenas pani Małgorzaty Jurgiel, które brzmi, że            
nie należy podpisywać aneksu w sprawie zmiany cen w związku ze zmianą stawek opłat za               
składowanie odpadów.  

Danuta Maria Ankutowicz - Przewodnicząca Zgromadzenia Związku: proszę        
o głosowanie w sprawie aprobaty dla stanowiska Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry            
dotyczącego wniosku Wykonawcy Konsorcjum firm ATF Sp. z o.o. Sp. K. i Spółka Gmin              
Dolnej Odry Sp. z o.o. o waloryzację wynagrodzenia należnego z tyt. realizacji umowy nr              
ZGDO.273.3.2015 z dnia 3 marca 2016 r. na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów            
komunalnych z terenu gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry”.  

W jawnym głosowaniu 10 głosami „za” zatwierdzono stanowisko Zarządu Związku Gmin           
Dolnej Odry, tj. żeby nie podpisywać aneksu do umowy, wskazanego we wniosku            
Wykonawcy Konsorcjum firm ATF Sp. z o.o. Sp. K. i Spółka Gmin Dolnej Odry Sp. z o.o. o                  
waloryzację wynagrodzenia należnego z tyt. realizacji umowy nr ZGDO.273.3.2015 z dnia 3            
marca 2016 r. na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gmin            
położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry”.  

Przewodnicząca Zgromadzenia pani Danuta Maria Ankutowicz podziękowała wszystkim        
obecnym za udział w posiedzeniu i zakończyła obrady.  
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