
Uchwała Nr 13/ 2021 

Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry 

z dnia 16 sierpnia 2021 r. 

 

zmieniająca uchwałę Nr 8/2021 Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 28 kwietnia 

2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań 

o udzielenie zamówień publicznych na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych 

pochodzących z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie Związku Gmin Dolnej Odry” i „Odbiór i transport odpadów 

komunalnych pochodzących z nieruchomości objętych gminnym systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Dolnej Odry”  

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Z Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości objętych 

gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin 

Dolnej Odry” i „Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości 

objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku 

Gmin Dolnej Odry” odwołuje się Waldemara Kurdziela - Członka Komisji. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry  

w Chojnie. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

    Grzegorz Brochocki 

 

 



UZASADNIENIE 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 8/2021 Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry  

z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia 

postępowań o udzielenie zamówień publicznych na „Zagospodarowanie odpadów 

komunalnych pochodzących z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Dolnej Odry” i „Odbiór i transport 

odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości objętych gminnym systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Dolnej Odry”  

Z Panem Waldemarem Kurdzielem ustał stosunek pracy, dlatego podjęcie uchwały uważa się 

za zasadne.  

 


