
UCHWAŁA NR VIII/32/2019 

Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 
 

w sprawie wystąpienia Gminy Starogard Gdański ze Związku Gmin 

Wierzyca 

 

Na podstawie art. 69 ust 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 pkt 13 i § 28 Statutu Związku Gmin 

Wierzyca z dnia 22 listopada 2012 r., (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r., poz. 3762 z 

późn. zm.), uchwala się co następuje:  

§ 1 

 

Podejmuje się uchwałę o wystąpieniu Gminy Starogard Gdański ze Związku Gmin Wierzyca 

z siedzibą w Starogardzie Gdańskim z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2019 roku. 

 

§ 2 

 

1. W przypadku wystąpienia strat w Związku Gmin Wierzyca do dnia wystąpienia Gminy 

Starogard Gdański ze Związku Gmin Wierzyca, Gmina Starogard Gdański jest 

zobowiązana do pokrycia strat tak powstałych, w kwocie proporcjonalnej do liczby 

mieszkańców Gminy Starogard Gdański określonej na dzień 31 grudnia roku 

poprzedzającego rok obrachunkowy tj. 2018 roku. 

2. Wskazanie przez Związek Gmin Wierzyca kwoty strat wraz z obliczeniem kwoty jaką 

Gmina Starogard Gdański będzie obowiązana pokryć nastąpi w terminie do dnia 30 

czerwca 2020 roku, z zastrzeżeniem § 3. Wskazanie nastąpi w formie wezwania do 

zapłaty, z 30-dniowym terminem do zapłaty. 

 

§ 3 

 

1. W związku z faktem, iż na dzień 31 grudnia 2019 roku (ostatni dzień członkostwa Gminy 

Starogard Gdański w Związku Gmin Wierzyca) przeciwko Związkowi Gmin Wierzyca 

nie zakończone będą postępowania sądowe wytoczone przez jednego z Wykonawców 

oraz jednego z byłych członków Związku Gmin Wierzyca, jak również istnieją sporne 

faktury, których zapłaty Związek odmówił jako nienależnych oraz potrącił (zasadność 

potrącenia jest kwestionowana przez Wykonawcę w pismach), ewentualne skutki 

finansowe powstałe dla Związku z powyższymi tytułami zostaną rozliczone w 

następujący sposób: 

1) dla sprawy  o sygnaturze nr IX GC 164/18 dotyczącej potrącenia z faktury nr  

F/01/00212/11/17, w przypadku prawomocnego zasądzenia, Gmina Starogard 

Gdański zostanie obciążona w kwocie wraz z należnymi odsetkami i kosztami 



sądowymi, proporcjonalnie do liczby mieszkańców Gminy Starogard Gdański  na 

dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok obrachunkowy tj. 2018 roku; 

2) dla sprawy  o sygnaturze nr  IX GC 253/18 dotyczącej potrącenia z faktury nr 

F/01/00179/12/17 w przypadku prawomocnego zasądzenia,  Gmina Starogard 

Gdański zostanie obciążona w kwocie wraz z należnymi odsetkami i kosztami 

sądowymi, proporcjonalnie do liczby mieszkańców Gminy Starogard Gdański  na 

dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok obrachunkowy tj. 2018 roku; 

3) dla sprawy spornej dotyczącej potrącenia z faktur nr F/01/00299/01/18, 

F/01/00168/02/18, F/01/00179/03/18, F/01/00190/06/18 w przypadku zaistnienia 

konieczności zapłaty z uwagi na prawomocne stwierdzenie w sprawach, o których 

mowa w pkt 1 i 2 nieskuteczności dokonanego potrącenia lub w przypadku 

prawomocnego zasądzenia, gmina Starogard Gdański będzie zobowiązana do 

pokrycia zapłaconej kwoty lub  zasądzonej kwoty wraz z odsetkami oraz kosztami 

sądowymi, proporcjonalnie do liczby mieszkańców Gminy Starogard Gdański  na 

dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok obrachunkowy tj. 2018 roku; 

4) dla sprawy  o sygnaturze nr  I C 302/19 dotyczącej wysokości dopłaty wniesionej  

przez jednego z byłych członków Związku Gmin Wierzyca, w przypadku 

prawomocnego zasądzenia,  Gmina Starogard Gdański zostanie obciążona w kwocie 

wraz z należnymi odsetkami i kosztami sądowymi, proporcjonalnie do liczby 

mieszkańców Gminy Starogard Gdański  na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego 

rok obrachunkowy tj. 2018 roku; 

5) dla sprawy o sygnaturze akt IX GC 320/19 dotyczącej zapłaty  za wyposażenie 

nieruchomości w pojemniki do odbioru odpadów komunalnych frakcji „metale i 

tworzywa sztuczne” oraz „bio” , w przypadku prawomocnego zasądzenia, gmina 

Starogard Gdański zostanie obciążona w kwocie wraz z należnymi odsetkami i 

kosztami sądowymi, proporcjonalnie do liczby mieszkańców Gminy Starogard 

Gdański  na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok obrachunkowy tj. 2018 roku; 

 

6) dla sprawy spornej dotyczącej żądania zapłaty faktury nr F/01/00230/03/19 za 

dodatkowy odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie 

Gminy Starogard Gdański w przypadku prawomocnego zasądzenia, gmina Starogard 

Gdański będzie zobowiązana do pokrycia  zasądzonej kwoty wraz z odsetkami oraz 

kosztami sądowymi proporcjonalnie do liczby mieszkańców Gminy Starogard 

Gdański  na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok obrachunkowy tj. 2018 roku; 

2. Wskazanie przez Związek Gmin Wierzyca kwoty do rozliczenia zgodnie z mechanizmami 

wskazanymi w ustępie 1 niniejszego paragrafu wraz z obliczeniem kwoty jaką Gmina 

Starogard Gdański będzie obowiązana pokryć  nastąpi w formie wezwania przez Związek 

Gmin Wierzyca, Gminy Starogard Gdański do zapłaty, z 30-dniowym terminem do 

zapłaty. 

 

 



§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Zgromadzenia 

Związku Gmin Wierzyca 

 

Grzegorz Piechowski 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


