
 

UCHWAŁA NR XXV/146/2013 

RADY GMINY ROZDRAŻEW   

Z DNIA 27 lutego 2013r. 

 
W sprawie: przyj ęcia zmian w Statucie Zwi ązku Gmin Zlewni Górnej Baryczy 
 
 
Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 mar ca 1990r. o samorz ądzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pó źn. zmianami) uchwala si ę, 
co nast ępuje:  
 

 
§ 1 

 
Przyjmuje się przedstawione poniżej zmiany w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej 
Baryczy: 
 
1.  Zmienia si ę treść ust. 2 § 1, który otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie:   
 
2. Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zakresie 
dotyczącym związków międzygminnych oraz na podstawie niniejszego Statutu.” 
 
2. Zmienia si ę treść ust. 1 § 2  , który otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie:   
 „§ 2.  

1. Członkami Związku są: 
 
  
1) Gmina Cieszków, 

2) Gmina Czajków, 

3) (wykreślono), 

4) Gmina Kraszewice, 

5) Gmina Kobyla Góra,                  

6) Miasto i Gmina Kobylin,                          

7) Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski,      

8) Miasto i Gmina Krotoszyn,    

9) Miasto i Gmina Milicz,                

10) Gmina i Miasto Odolanów,                   

11) (wykreślono),                



 

12) Miasto i Gmina Pleszew, 

13) Gmina Przygodzice,  

14) Gmina Rozdrażew, 

15) Gmina Sośnie,       

16) Miasto Sulmierzyce,       

17) Gmina i Miasto Zduny;     
 
2. Zmienia si ę treść § 5, który otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 
 
„§ 5 
Zadaniem Związku jest : 

1. zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z 
innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych; 

2. edukacja ekologiczna mieszkańców. 
  
3. Zmienia si ę treść § 6, który otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 
 
„§ 6 
W celu realizacji zadań Związek może tworzyć jednostki organizacyjne, zawierać 
umowy z innymi podmiotami, podejmować współpracę ze spółkami komunalnymi, 
organizacjami gospodarczymi lub jednostkami samorządu terytorialnego.” 
 
4. Zmienia si ę treść ust. 5 § 8, który otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 
 
„§ 8 ust. 5. 
Do zadań Zgromadzenia Związku należy podejmowanie uchwał w następujących 
sprawach: 

1) uchwalanie regulaminów Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
2) ustalanie programów realizacji zadań Związku; 
3) uchwalanie budżetu Związku, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania tego 

budżetu i podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub nie udzielenia 
Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu; 

4) powoływania i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz 
innych komisji Zgromadzenia; 

5) przyjmowania sprawozdań z działalności Związku i Komisji Rewizyjnej oraz 
informacji Komisji Rewizyjnej o wynikach przeprowadzonych badań i kontroli; 

6) nadzoru i kontroli nad działalnością Zarządu za pomocą Komisji Rewizyjnej 
7) stanowienia o podziale zysków lub pokrywaniu strat powstałych w działalności 

Związku; 
8) zezwolenia Zarządowi Związku na zaciąganie długoterminowych pożyczek i 

kredytów; 
9) określania wysokości sumy pieniężnej, do której Zarząd może samodzielnie 

zaciągać zobowiązania, w tym z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych 
oraz ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń i pożyczek udzielanych 
przez Zarząd w roku objętym budżetem; 

10) decydowania o sprawach tworzenia, przystępowania , przekształcania i 
likwidacji jednostek organizacyjnych Związku; 



11) nadawania Statutów i regulaminów organizacyjnych jednostkom, o których 
mowa w pkt. 10; 

12) przyjęcia, wystąpienia i wyłączenia ze Związku; 
13) zwrotu wpłaconych niewykorzystanych składek inwestycyjnych 

występującemu uczestnikowi Związku; 
14) wnioskowania do rad Gmin – uczestników Związku o przyjęcia zmian Statutu 

Związku; 
15) likwidacji Związku oraz podziału jego mienia na skutek likwidacji; 
16) stanowienia w innych sprawach wniesionych pod obrady przez Zarząd lub 

członka Zgromadzenia; 
17) wysokości i terminów wpłat składki członkowskiej oraz zasad, wysokości i 

terminów dopłat.” 
 
5. Zmienia si ę treść ust. 2 § 9, który otrzymuje nowe nast ępujące brzmienie: 
 
„§9 ust. 2.  
Do zakresu działania Zarządu należy między innymi: 

1) realizacja zadań Związku; 
2) opracowywania projektów uchwał Zgromadzenia; 
3) opracowania projektów budżetu i jego realizacja; 
4) gospodarowania mieniem Związku; 
5) składanie Zgromadzeniu sprawozdania z wykonania budżetu; 
6) wykonywanie obowiązków analitycznych, sprawozdawczych, informacyjnych, 

edukacyjnych, kontrolnych i nadzorczych związanych z realizowaniem zadań 
Związku.”  

 
6. Zmienia si ę treść ust. 4 §9, który otrzymuje nowe nast ępujące brzmienie: 
 
„§9 ust. 4.  
Oświadczenia woli w imieniu Związku składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden 
członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd (pełnomocnik). Jeżeli czynność 
prawna dokonywana w imieniu Związku pociąga za sobą powstanie zobowiązań 
pieniężnych, dla jej skuteczności wymagana jest kontrasygnata Głównego 
Księgowego Związku lub osoby przez niego upoważnionej.” 
 
 
7. W § 9 po ust ępie 6 dodaje si ę ustęp 7, 8, 9 w nast ępującym brzmieniu: 
 
„§ 9 
7. Funkcji członka Zarządu nie można łączyć z funkcją Przewodniczącego i Zastępcy 
Przewodniczącego Zgromadzenia oraz członka Komisji Rewizyjnej. 
 
8. Kadencja Zarządu rozpoczyna się w dniu wyboru Zarządu przez Zgromadzenia i 
wygasa z upływem kadencji Rad Gmin/ Miejskich. Zgromadzenie wybiera Zarząd w 
terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów do organów stanowiących 
jednostek samorządu terytorialnego przez właściwy organ wyborczy. 
 
9. Po upływie kadencji danego członka Zarządu pełni on swoje funkcje w Zarządzie 
do dnia wyboru na jego miejsce nowego członka Zarządu.” 
 
8. Zmienia si ę treść §10, który otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 
 
„§10. 
1. Majątek Związku jest majątkiem odrębnym od majątku uczestników Związku i jest 

odrębnie zarządzany. 



2. Dochodami Związku są; 
1) dochody z majątku, zakładów, przedsiębiorstw i urządzeń Związku; 
2) jednorazowe wpływy uzyskane ze sprzedaży części majątku Związku; 
3) dotacje, subwencje, darowizny i zapisy dokonywane na rzecz Związku; 
4) składki uczestników Związku ustalane przez Zgromadzenie Związku. 

 
3. Składki członkowskie uzależnione są od liczby mieszkańców poszczególnych 

uczestników Związku. Liczbę mieszkańców ustala się według stanu na dzień 30 
czerwca roku poprzedzającego rok obrotowy określanego na podstawie danych 
statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego z roku poprzedniego. 
Proponowana wysokość składek i terminy płatności rat składek na rok następny 
określana jest corocznie do 15 października danego roku przez Zarząd i jest 
zatwierdzana w drodze uchwały przez Zgromadzenie. Zwłoka w płatności 
którejkolwiek  rat powoduje naliczenie odsetek ustawowych od dnia 
wymagalności każdej raty do dnia zapłaty i stanowi podstawę do wszczęcia przez 
Związek działań zmierzających do wyegzekwowanie należności zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.” 

 
9. Zmienia si ę treść ust. 1 §11. który otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 
 
„§11 

1. Koszty wspólnej dzielności Związku ponoszą oraz biorą udział w zyskach i 
pokrywaniu strat jego członkowie proporcjonalnie do liczby mieszkańców, 
według zasady określonej w § 10, ust. 3 niniejszego Statutu”. 

 
10. Po § 15 dodaje si ę § 15 a o nast ępującym brzmieniu: 
 
„§15a 
 

1. Obiekty i urządzenia Związku służą do realizacji jego zadań i mają zaspokajać 
potrzeby mieszkańców gmin uczestników Związku w zakresie kompleksowej 
gospodarki odpadami. 

2. Z wszelkich obiektów i urządzeń Związku jego uczestnicy korzystają na równych 
prawach.” 

 
11. Zmienia si ę treść § 17, który otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 
 
„§ 17. 

1. Uchwałą Zgromadzenia Związek może zostać postawiony w stan likwidacji. 
2. Likwidatora Związku i jego zastępców powołuje Zgromadzenie, przy czym 

funkcje te mogą być powierzone dotychczasowym członkom Zarządu. 
3. Do obowiązków likwidatora i jego zastępców należy: 
1) sporządzenie planu likwidacji, który jest zatwierdzany przez Zgromadzenie w 

drodze uchwały; 
2) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji; 
3) publiczne ogłoszenie o postawieniu Związku w stan likwidacji wraz z 

wezwaniem ewentualnych wierzycieli do zgłaszania swoich roszczeń wobec 
Związku w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ogłoszenia likwidacji; 

4) zakończenie bieżących spraw Związku; 
5) ściągniecie wierzytelności Związku; 
6) zaspokojenie zobowiązań Związku; 
7) zbycie majątku Związku; 
8) złożenie wniosku o wykreślenie Związku z rejestru po zakończeniu jego 

likwidacji. 
 



4. Kwotę uzyskaną w wyniku zbycia majątku Związku, dzieli się między 
uczestników związku na dzień postawienia go w stan likwidacji, w częściach 
według proporcji określonych przy wyliczaniu składki na dany rok, na 
zasadach określonych w § 10, ust. 3 niniejszego Statutu. 

5. Pierwszeństwo w nabyciu nie zbytych urządzeń Związku, jego przedsiębiorstw 
i zakładów mają uczestnicy, na obszarze których owe urządzenia się znajdują 
na dzień postawienia Związku w stan likwidacji.” 

 
12. Zmienia si ę treść § 18, który otrzymuje nowe, nast ępujące brzmienie: 
 
„§ 18 

1. Uczestnik może wystąpić ze Związku na podstawie uchwały rady gminy 
podjętej na co najmniej trzy miesiące przed datą wystąpienia. 

2. Uczestnikowi występującemu ze Związku zwraca się niewykorzystane, 
wpłacone składki inwestycyjne. Wysokość i termin zwrotu składek zostają 
określone w odrębnej uchwale Zgromadzenia Związku”. 

 
 

§ 2 
 

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy                        
w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3  
 

Traci moc uchwała Rady Gminy Rozdrażew nr XXIV/137 /2012 z dnia                                
28 grudnia 2012r.  
 

 
§4 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

 
§ 5 

 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
      
 
       Przewodniczący Rady Gminy 
       Artur Jakubek 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 

 

Uchwałą nr 40/XIII/2012 z dnia 23 października 2012r. Zgromadzenie Związku 

Gmin Zlewni Górnej Baryczy zainicjowało procedurę zmiany Statutu Związku Gmin 

Zlewni Górnej Baryczy podejmując uchwałę w sprawie wyrażenia woli wprowadzenia 

zmian w statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy.  

Warunkiem niezbędnym do zarejestrowania zmian w Statucie jest podjęcie 

uchwały przyjmującej proponowane zmiany przez wszystkie Rady Gmin 

Członkowskich Związku.  

Zatem podjecie niniejszej uchwały przez Radę Gminy Rozdrażew uważa się 

za uzasadnione. 

 

       Wójt Gminy  

       Mariusz Dymarski  


