
UCHWAŁA NR LIX-371-2022 
RADY GMINY NĘDZA 

z dnia 26 kwietnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nędza 
a Gminą Lyski w sprawie częściowego przejęcia przez Gminę Nędza zadania własnego Gminy Lyski 

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) oraz art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 2028)  

Rada Gminy Nędza 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zmianę treści Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Nędza i Gminą 
Lyski z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wspólnego wykonywania przez Gminę Nędza i Gminę Lyski zadań 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego 7 marca 2018 r. Poz. 1498, w następujący sposób: 

-  pkt 3) preambuły otrzymuje brzmienie: „3) zawarcie Porozumienia Międzygminnego w sprawie wspólnego 
wykonywania zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w części sołectwa Sumina, gmina Lyski tj. 
budynków w Suminie przy ul. Dworcowej 37, 38, 39 oraz planowanego budynku w Suminie przy ul. 
Dworcowej na dz. nr 605/157.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Gerard Przybyła 
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ANEKS NR ………. 

z dnia ………………… 2022 r. 

 

do Porozumienia międzygminnego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wspólnego wykonywania przez  

Gminę Nędza oraz Gminę Lyski zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

 

 

zawarty pomiędzy: 

1. Gminą Nędza w imieniu, której działa Wójt Gminy – Anna Iskała 

2. Gmina Lyski w imieniu, której działa Wójt Gminy – Grzegorz Gryt 

zwanymi dalej Stronami: 

 

§ 1 

Strony zmieniają treść Porozumienia międzygminnego w następujący sposób: pkt 3) preambuły 

otrzymuje brzmienie: zawarcie Porozumienia Międzygminnego w sprawie wspólnego wykonywania zadań 

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w części sołectwa Sumina, gmina Lyski tj. budynków 

w Suminie przy ul. Dworcowej 37, 38, 39 oraz planowanego budynku w Suminie przy ul. Dworcowej na 

dz. nr 605/157. 

 

§ 2 

 Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

 Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

 

 

 

  Wójt Gminy Lyski    Wójt Gminy Nędza 

  Grzegorz Gryt         Anna Iskała 

Załącznik do uchwały Nr LIX-371-2022

Rady Gminy Nędza

z dnia 26 kwietnia 2022 r.
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Uzasadnienie 

Porozumienie Międzygminne z dnia 28 lutego 2018 roku, stanowiące załącznik do zmienianej uchwały, 
zostało zawarte w sprawie wspólnego wykonywania przez Gminę Nędza oraz Gminę Lyski zadań w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Celem Stron Porozumienia Międzygminnego jest idea współdziałania 
międzykomunalnego jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do zadań zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę. 

 Aneks do Porozumienia, w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały, aktualizuje zapisy 
dotyczące wspólnego wykonywania zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę części sołectwa 
Sumina, gmina Lyski tj. budynków w Sumienie przy ul. Dworcowej 37, 38, 39 oraz planowanego budynku 
w Suminie przy ul. Dworcowej dz. nr 605/157. 

Odpis uchwały zostanie przesłany uczestnikom Porozumienia międzygminnego. 

Aneks zostanie podpisany po podjęciu stosownych uchwał prze obie Rady Gmin uczestniczące w realizacji 
częściowego przejęcia przez Gminę Nędza zadania własnego Gminy Lyski w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę w brzmieniu identycznym jak niniejsza uchwała. 
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