
                                                  

                                                  UCHWAŁA Nr XXVII/147/2009 

RADY GMINY ROZDRAśEW 

                                                      z dnia 30 kwietnia 2009r. 

 
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy 
 
Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje 
 
 

§ 1 
 
Przyjmuje się przedstawione poniŜej zmiany w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej 
Baryczy: 
 

1. Przepis § 2, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Członkami Zwi ązku są: 

1) Gmina Cieszków, 

2) Gmina Czajków, 

3) Miasto i Gmina Grabów n.Prosn ą, 

4) Gmina Kraszewice, 

5) Gmina Kobyla Góra, 

6) Miasto i Gmina Kobylin, 

7) Miasto i Gmina Ko źmin Wielkopolski, 

8) Miasto i Gmina Krotoszyn, 

9) Miasto i Gmina Milicz, 

10) Gmina i Miasto Odolanów, 

11) Miasto i Gmina Ostrzeszów, 

12) Miasto i Gmina Pleszew, 

13) Gmina Przygodzice, 

14) Gmina Rozdra Ŝew, 

15) Gmina So śnie, 

16) Miasto Sulmierzyce, 

17) Gmina i Miasto Zduny”; 

 

2. W § 8 po ustępie 9 dodaje się ustęp 10 w brzmieniu: 

 „Posiedzenia Zgromadzenia s ą protokołowane. Protokół winien by ć przyj ęty przez 

Zgromadzenie na nast ępnym posiedzeniu”. 
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3. Po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu: 

„1. W celu wykonywania swojej funkcji kontrolnej Zg romadzenie powołuje Komisj ę 

Rewizyjn ą składaj ącą się z trzech członków powoływanych i odwoływanych prze z 

Zgromadzenie na czas trwania kadencji. 

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodz ą wył ącznie członkowie Zgromadzenia, 

którzy nie s ą członkami Zarz ądu. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie mo Ŝe być 

Przewodnicz ący Zgromadzenia ani jego zast ępca. 

3. Przewodnicz ącego Komisji Rewizyjnej wybiera Zgromadzenie. 

4. Komisja Rewizyjna mo Ŝe powoływa ć osoby spoza Zgromadzenia maj ące głos 

doradczy. 

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadaj ą zwykł ą większością głosów. 

6. Komisja Rewizyjna bada roczne sprawozdanie z dzi ałalno ści Zwi ązku, opiniuje 

wykonanie bud Ŝetu Zwi ązku i wyst ępuje z wnioskiem do Zgromadzenia o 

udzielenie lub nie udzielnie absolutorium Zarz ądowi, kontroluje działalno ść 

Zarządu i jednostek organizacyjnych Zwi ązku. 

7. Komisja Rewizyjna składa Zgromadzeniu sprawozdan ie ze swojej działalno ści.” 

 

4. Przepis § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2. Do zakresu działania Zarz ądu nale Ŝy mi ędzy innymi: 

1) zarządzanie maj ątkiem Zwi ązku w oparciu o przepisy niniejszego statutu oraz 

przepisy ustanowione przez Zgromadzenie; 

2) przygotowanie projektu planu finansowego i jego realizacja; 

3) kierowanie bie Ŝącą działalno ścią Związku; 

4) wykonywanie uchwał Zgromadzenia; 

5) składanie o świadcze ń woli w imieniu Zwi ązku i zawieranie umów; 

6) składanie sprawozda ń Zgromadzeniu; 

7) zatrudnianie dyrektora biura Zarz ądu Zwi ązku oraz powoływanie i odwoływanie 

kierowników jednostek organizacyjnych Zwi ązku.” 

 

5. W § 9 po ustępie 3 dodaje się ustępy: 4, 5, 6, w następującym brzmieniu: 

„4. O świadczenia woli w imieniu Zwi ązku w zakresie zarz ądzania mieniem składaj ą 

dwaj członkowie Zarz ądu. 

5. Zarząd Zwi ązku wykonuje zadania przy pomocy biura Zarz ądu Zwi ązku oraz 

jednostek organizacyjnych Zwi ązku. 
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6. Przewodnicz ący Zarz ądu: 

1) organizuje prac ę Zarządu; 

2) przewodniczy w posiedzeniach Zarz ądu; 

3) kieruje bie Ŝącymi sprawami Zarz ądu; 

4) kieruje biurem Zarz ądu Zwi ązku; 

5) zatrudnia i zwalnia pracowników biura Zarz ądu oraz jest zwierzchnikiem 

słu Ŝbowym pracowników Zwi ązku; 

6) w zakresie ustalonym przez Zarz ąd Związku mo Ŝe powierzy ć prowadzenie 

bieŜących spraw dyrektorowi biura Zarz ądu”. 

 

6. Przepis § 19 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zwi ązek mo Ŝe wykluczy ć członka w razie: 

1) udowodnionego działania na szkod ę Związku; 

2) niewykonania zobowi ązań na rzecz Zwi ązku; 

3) niestosowania si ę do przepisów obowi ązujących w Zwi ązku, zwłaszcza do 

postanowie ń Statutu. 

2. O wykluczeniu członka ze Zwi ązku stanowi Zgromadzenie bezwzgl ędną większością 

głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia. 

3. Wykluczenie członka ze zwi ązku nie zwalnia od obowi ązku uiszczenia na rzecz 

Związku zaległych nale Ŝności.” 

 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXII/118/2008 Rady Gminy RozdraŜew z dnia 14 listopada 

2008r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy. 

 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

 
§ 3 

 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

          Przewodniczący  Rady Gminy  
                                                                                 mgr Renata Zych – Kordus  
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Uzasadnienie : 
 
Zgromadzenie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy podjęło w dniu 2 lutego 2009r. uchwałę 
nr 3/I/2009 w sprawie zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy. Uchylono 
poprzednio podjętą uchwałę Zgromadzenia z dnia 23.09.2008r. w sprawie zmian w Statucie, 
zwierającą zapisy określające kompetencje Zarządu, które zakwestionował Wojewoda 
Dolnośląski.  
Dokonanie zmian w Statucie wymaga podjęcia uchwały przez rady gminy będących 
członkami związku.  
 
 
 

Wójt  Gminy 
       mgr  Mariusz Dymarski  
 
 


