Wielk.2012.3836 j.t.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego "Obra" z siedzibą w Berzynie
(Poznań, dnia 13 września 2012 r.)
Na podstawie §6 i §7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
5 października 2001r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych
oraz ogłaszania statutów związków (Dz. U. z 2001r. Nr 121, poz. 1307) zarządzam ogłoszenie
zmiany Statutu Związku Międzygminnego "Obra" z siedzibą w Berzynie (opubl. w Dz. Urz. Woj.
Wlkp. z 2000r., Nr 77, poz. 1029 zmienionego obwieszczeniami Wojewody Wielkopolskiego
opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004r., Nr 8, poz. 252 oraz z 2008r., Nr 177, poz. 2968), po jej
wpisaniu do Rejestru związków międzygminnych, zgodnie z treścią uchwał podjętych przez
Rady Gmin tworzących Związek:
§ 7. otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 7. I.
Związek przejmuje zadania publiczne gmin związane z realizacją ich
ustawowych zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008
ze zmianami) zapewniając czystość i porządek na terenie gmin - uczestników,
tworząc warunki niezbędne do ich utrzymania poprzez:
1.
tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem
czystości i porządku na terenie gmin lub zapewnienie wykonania tych prac
przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych,
2.
realizowanie zadań wynikających z podjętych przez gminy - uczestników
regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gmin, zwanych dalej
"regulaminami",
3. w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków ujętych w regulaminie
przez właścicieli nieruchomości, wydawanie decyzji nakazujących ich
wykonanie,
4. objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości ewidencją w zakresie gospodarki
odpadami oraz sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem odpadami
komunalnymi,
5.
organizowanie odbierania odpadów komunalnych w przypadku właścicieli
nieruchomości, którzy nie zawarli umów na wywóz odpadów komunalnych z
nieruchomości oraz wydawanie z urzędu decyzji w tym zakresie,
6.
organizowanie i rozliczanie systemu odbierania, transportu, zbierania,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z analizą stanu
gospodarki odpadami,
7.
organizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gmin - uczestników
Związku oraz odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy Gmin uczestników Związku, a na
których powstają odpady komunalne,
8.
dokonywanie wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla mieszkańców,
ustalanie stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności, ustalenie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
9. określanie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości,
10. prowadzenie rejestru działalności regulowanej,
11. realizowanie obowiązków sprawozdawczych, informacyjnych, edukacyjnych
oraz realizacja uprawnień kontrolnych, nadzorczych związanych z
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gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
udostępnianie mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty informacji o znajdujących się na terenie gmin
uczestników Związku punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w
ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495)., ".
§ 13. ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 13. § 13 ust. 13. Uchwalenie zmian w statucie Związku. ".
§ 22. otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 22. §22 Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone ustawą i
statutem na rzecz Zgromadzenia, a w szczególności:
1. realizacja zadań Związku poprzez:
a)
wydawanie decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty w razie
niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty oraz określanie wysokości
zaległości w opłatach;
b)
przygotowywanie, organizowanie i rozstrzyganie przetargów na
odbieranie odpadów komunalnych;
c) wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
wykreślanie z rejestru działalności regulowanej;
d)
realizowanie kompetencji kontrolnych wraz z kompetencją do
wystąpienia z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta Policji o
pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności
kontrolnych w realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi;
e)
przyjmowanie oraz weryfikacja kwartalnych sprawozdań od podmiotów
odbierających
odpady
komunalne
oraz
sporządzanie
rocznego
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi;
f)
wymierzanie kar pieniężnych przedsiębiorcom odbierającym odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości na podstawie obowiązujących
przepisów;
2. wykonywanie uchwał Zgromadzenia;
3. opracowywanie projektów budżetu Związku i jego realizacja;
4.
opracowywanie projektów statutów i regulaminów organizacyjnych,
jednostkom organizacyjnym Związku, wyznaczenie tym jednostkom zadań do
wykonywania a także nadzorowanie i kontrolowanie ich działalności;
5.
podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania kierowników
jednostek organizacyjnych Związku;
6. przygotowywanie wniosków o pozyskanie środków finansowych z zewnątrz;
7. podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych (kursów, szkoleń, wykładów itp.)
promujących proekologiczne zachowania wśród mieszkańców. ",
12.

STATUT ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
""OBRA" ",
- tekst jednolity - W celu wspólnej realizacji wybranych zadań publicznych gmin,
reprezentacji i obrony wspólnych interesów w tym zakresie - działając na podstawie
przepisów art. 10 rozdziału 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku "o samorządzie gminnym"
(Dz.U.nr142/2001 poz.1591 - tekst jednolity ze zmianami).
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Związek Międzygminny "Obra", zwanej dalej "Związkiem", jest dobrowolnym
stowarzyszeniem gmin położonych w dorzeczu rzeki Obry.
2. Uczestnikami Związku, zwanymi dalej "uczestnikami" są gminy: Wolsztyn, Przemęt,
Siedlec.
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§ 2. Siedzibą Związku jest Berzyna
§ 3. Terenem działania jest obszar wchodzący w skład Związku.
§ 4. Związek został utworzony na czas nieoznaczony.
§ 5. 1. Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu
własnym i na własną odpowiedzialność.
2. Związek podlega nadzorowi prawnemu Wojewody Wielkopolskiego oraz nadzorowi
budżetowemu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
Rozdział 2.
Cel i zadania Związku
§ 6. Związek tworzy się w celu zapewnienia warunków niezbędnych do utrzymania
porządku i czystości na terenie uczestników poprzez:
1.
tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów
przydatnych do wykorzystywania oraz współdziałania z jednostkami organizacyjnymi i
osobami podejmującymi zbieranie i zagospodarowanie tego rodzaju odpadów,
2. budowę i eksploatację zakładu utylizacji,
3. gospodarowanie dostarczonymi na składowisko odpadami komunalnymi,
4. sprzedaż pozyskanych surowców wtórnych,
5. pozyskiwanie na realizację zadań Związku środków z zewnątrz,
6.
prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie zadań Związku ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
§ 7. I. Związek przejmuje zadania publiczne gmin związane z realizacją ich ustawowych
zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) zapewniając czystość i porządek
na terenie gmin - uczestników, tworząc warunki niezbędne do ich utrzymania poprzez:
1.
Tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i
porządku na terenie gmin lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie
odpowiednich jednostek organizacyjnych.
2. Realizowanie zadań wynikających z podjętych przez gminy - uczestników regulaminów
utrzymania czystości i porządku na terenie gmin, zwanych dalej "regulaminami".
3.
W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków ujętych w regulaminie przez
właścicieli nieruchomości, wydawanie decyzji nakazujących ich wykonanie.
4.
Objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości ewidencją w zakresie gospodarki
odpadami oraz sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
5.
Organizowanie odbierania odpadów komunalnych w przypadku właścicieli
nieruchomości, którzy nie zawarli umów na wywóz odpadów komunalnych z
nieruchomości oraz wydawanie z urzędu decyzji w tym zakresie.
6.
Organizowanie i rozliczanie systemu odbierania, transportu, zbierania, odzysku i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z analizą stanu gospodarki odpadami.
7.
Organizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy Gmin - uczestników Związku oraz odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy Gmin uczestników Związku, a na których powstają odpady komunalne.
8.
Dokonywanie wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla mieszkańców, ustalanie stawki
opłaty za pojemniki o określonej pojemności, ustalenie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
9.
Określanie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
10. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej.
11.
Realizowanie obowiązków sprawozdawczych, informacyjnych, edukacyjnych oraz
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realizacja uprawnień kontrolnych, nadzorczych związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi.
12. Udostępnianie mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo
przyjęty informacji o znajdujących się na terenie gmin uczestników Związku punktach
zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw
domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).
II. Związek przejmuje zadania publiczne gmin związane z realizacją ich ustawowych zadań
wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007
r. Nr 39, poz. 251, ze zmianami) poprzez:
1.
Podejmowanie działań w celu objęcia wszystkich mieszkańców gmin - uczestników
zorganizowanym systemem odbierania wszystkich odpadów komunalnych.
2. Wprowadzanie i utrzymywanie systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych w celu osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu określonych w planach
gospodarki odpadami.
3.
Zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania:
1) do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
2) do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
3) do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych
odpadów wytworzonych w 1995 r.
4.
Budowanie, utrzymywanie i eksploatację instalacji i urządzeń do odzysku i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
5.
Opracowywanie wspólnego planu gospodarki odpadami, obejmującego zadania
gminnych planów gospodarki odpadami gmin - uczestników Związku.
6.
Sporządzanie sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami, obejmującego
okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego
ten okres uwzględniającego odpady komunalne powstające na obszarze gminy uczestnika oraz przywożone na jej obszar z uwzględnieniem odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach
komunalnych.
7.
Opiniowanie programów gospodarki odpadami sporządzanych przez wytwórców
odpadów.
8.
Opiniowanie wydawanych przez organy zezwoleń na prowadzenie działalności w
zakresie: zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
9.
Wydawanie z urzędu decyzji w zakresie usuwania odpadów z miejsc
nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.
§ 8. 1. Dla realizacji zadań Związek może tworzyć jednostki organizacyjne oraz zawierać
umowy z innymi podmiotami.
2. Związek może realizować zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie
porozumienia z właściwym organem tej administracji.
Rozdział 3.
Organy Związku
§ 9. Organami Związku są: Zgromadzenie Związku i Zarząd Związku.
§ 10. Zgromadzenie Związku, zwane dalej "Zgromadzeniem", jest organem stanowiącym
i kontrolnym Związku.
§ 11. 1. W skład Zgromadzenia na okres 4-letniej kadencji wchodzą: wójtowie,
burmistrzowie oraz po dwóch przedstawicieli gmin- uczestników Związku. Przedstawiciele
gmin wybierani są przez radę gminy.
2. Za zgodą rady gminy wójt, burmistrz może być reprezentowany w Związku przez jego
zastępcę lub innego członka organu gminy.
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3. Odwołanie przedstawiciela uczestnika Związku następuje w tym samym trybie, co
wyznaczenie.
4. Po upływie kadencji, wygaśnięciu mandatu lub w razie odwołania przez uczestnika jego
przedstawiciela pełni on swe obowiązki w organach Związku do czasu wyboru na jego miejsce
innej osoby.
5. Wystąpienie oraz wykluczenie uczestnika ze Związku skutkuje równocześnie
pozbawieniem jego przedstawicieli wszystkich funkcji w organach Związku.
§ 12. Zgromadzenie w ustalonym przez siebie trybie wybiera ze swojego grona
przewodniczącego i zastępcę na okres kadencji.
§ 13. Do kompetencji Zgromadzenia należy:
1. uchwalenie regulaminów Zgromadzenia, Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej,
2. ustalenie programów realizacji zadań Związku,
3. uchwalanie rocznego budżetu Związku, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu
za rok poprzedni i podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania lub nie udzielania
Zarządowi absolutorium z tego tytułu,
4. stanowienie o podziale zysków lub pokrywaniu strat powstałych w działalności Związku,
5. zaciąganie kredytów i pożyczek,
6.
przyjmowanie sprawozdań z działalności Związku i Komisji Rewizyjnej oraz informacji
Komisji Rewizyjnej o wynikach przeprowadzonych badań i kontroli,
7. decydowanie o sprawach tworzenia, przekształcania likwidacji jednostek organizacyjnych
Związku,
8. nadawanie statutów i regulaminów organizacyjnych jednostkom, o których mowa w pkt 7,
9.
realizowanie w ramach Związku kompetencji rady gminy w odniesieniu do zadań
zaleconych Związkowi,
10. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia, wystąpienia i wykluczenia ze Związku,
11. powoływanie i odwoływanie Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej i skarbnika,
12. decydowanie w sprawach płacowych członków Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej,
13. uchwalenie zmian w statucie Związku,
14. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Związku oraz podziału jego mienia na skutek
likwidacji,
15. stanowienie w innych sprawach wniesionych pod obrady przez Zarząd bądź Komisję
Rewizyjną,
16. ustalanie składki członkowskiej.
§ 14. 1. Posiedzenia Zgromadzenia zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca.
2. Przewodniczący (lub jego zastępca) ma obowiązek zwołać Zgromadzenie na wniosek,
co najmniej jednej trzeciej przedstawicieli uczestników, na wniosek Komisji Rewizyjnej oraz
na wniosek Zarządu Związku.
§ 15. 1. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów
statutowej liczby przedstawicieli uczestników.
2. Każdy przedstawiciel uczestnika ma jeden głos.
§ 16. 1. Przedstawiciel może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały
Zgromadzenia w ciągu siedmiu dni od jego podjęcia.
2. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego
rozpatrzenia sprawy w terminie czternastu dni od daty jego wniesienia.
3. Sprzeciw nie może być skuteczny do uchwały podjętej w wyniku ponownego
rozpatrzenia sprawy.
§ 17. Organem wewnętrznym Zgromadzenia jest Komisja Rewizyjna powołana do kontroli
Zarządu Związku.
§ 18. 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków Zgromadzenia wybieranych
na okres kadencji przez Zgromadzenie.
2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu Związku oraz
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pracownicy Związku.
3. Po upływie kadencji, wygaśnięciu mandatu lub w przypadku odwołania, członek Komisji
Rewizyjnej swe obowiązki pełni aż do czasu wyboru na jego miejsce innej osoby.
§ 19. 1. Komisja Rewizyjna bada roczne sprawozdania z działalności Zarządu Związku
rachunków i zamknięcia rachunków Związku, a ponadto jest uprawniona do kontroli stanu kas
Związku, jego zakładów, przedsiębiorstw i urządzeń.
2. Komisja Rewizyjna przedkłada corocznie Zgromadzeniu sprawozdanie ze swej
działalności. W miarę potrzeby Komisja Rewizyjna informuje Zgromadzanie o
nieprawidłowościach pracy Zarządu oraz podległych jednostek.
3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Zgromadzenie.
§ 20. Zarząd Związku, zwany dalej "Zarządem", jest organem wykonawczym Związku.
§ 21. 1. W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz trzech
członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie. Jedna trzecia Zarządu może
pochodzić spoza przedstawicieli uczestników, pozostałe dwie trzecie Zgromadzenie wybiera ze
swego składu.
3. Czynności związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy z
przewodniczącym Zarządu i jego zastępcą wykonuje przewodniczący Zgromadzenia.
§ 22. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone ustawą i statutem
na rzecz Zgromadzenia, a w szczególności:
1. realizacja zadań Związku poprzez:
a) wydawanie decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty w razie niezłożenia deklaracji
o wysokości opłaty oraz określanie wysokości zaległości w opłatach;
b) przygotowywanie, organizowanie i rozstrzyganie przetargów na odbieranie odpadów
komunalnych;
c) wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i wykreślanie z rejestru
działalności regulowanej;
d) realizowanie kompetencji kontrolnych wraz z kompetencją do wystąpienia z wnioskiem
do właściwego miejscowo komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do
przeprowadzenia czynności kontrolnych w realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi;
e) przyjmowanie oraz weryfikacja kwartalnych sprawozdań od podmiotów odbierających
odpady komunalne oraz sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z
zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
f) wymierzanie kar pieniężnych przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości na podstawie obowiązujących przepisów;
2. wykonywanie uchwał Zgromadzenia;
3. opracowywanie projektów budżetu Związku i jego realizacja;
4.
opracowywanie projektów statutów i regulaminów organizacyjnych, jednostkom
organizacyjnym Związku, wyznaczenie tym jednostkom zadań do wykonywania a także
nadzorowanie i kontrolowanie ich działalności;
5.
podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania kierowników jednostek
organizacyjnych Związku;
6. przygotowywanie wniosków o pozyskanie środków finansowych z zewnątrz;
7. podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych (kursów, szkoleń, wykładów itp.) promujących
proekologiczne zachowania wśród mieszkańców."
§ 23. 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej
trzech piątych jego składu.
2. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie.
§ 24. 1. Do przewodniczącego Zarządu Związku stosuje się odpowiednio przepisy
dotyczące wójta gminy.
2. Do kompetencji przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:
1) kierowanie pracą Zarządu,

6z8

2) reprezentowanie Związku na zewnątrz,
3) wykonywanie czynności związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy z
kierownikami jednostek organizacyjnych Związku oraz nawiązywanie i rozwiązywanie
stosunku pracy z pracownikami biura Zarządu,
4)
występowanie do Zgromadzenia z wnioskiem o powołanie lub odwołanie Skarbnika
Związku.
§ 25. 1. Skarbnik Związku jest jednocześnie głównym księgowym jednostki.
2. Skarbnik Związku bierze udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.
Rozdział 4.
Mienie i gospodarowanie majątkiem Związku
§ 26. 1. Mienie Związku powstaje:
a) w drodze przekazania mienia niepodzielnego określonego w art. 5 ust.3 i art.6 ustawy
1 z dnia 10 maja 1990 roku - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie
terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 32, poz. 191 z późn.zm.),
b) w drodze przekazania przez uczestników składników ich mienia służących realizacji
zadań podjętych przez Związek,
c) z działalności Związku.
2. Mienie komunalne przekazane Związkowi staje się własnością Związku.
§ 27. 1. Korzystanie z obiektów i urządzeń Związku odbywa się w sposób zapewniający
wykonanie zadań każdego uczestnika.
2. Szczegółowe zasady korzystania z obiektów i urządzeń Związku określa Zgromadzenie.
3. Nieruchomości i inne niepodzielne składki majątkowe wniesione przez uczestnika nie
podlegają zwrotowi w przypadku jego wystąpienia ze Związku, jeżeli Związek nie mógłby bez
nich prawidłowo wykonywać swoich zadań statutowych na rzecz pozostałych uczestników.
Dopuszcza się zwrot podzielnych składników mienia Związku wniesionych przez uczestnika ze
spłatą przez niego nakładów poniesionych na te składniki przez Związek z uwzględnieniem
amortyzacji. Majątek nie podlega zwrotowi.
4. W przypadku wykluczenia ze związku uczestnikowi nie przysługuje roszczenia o zwrot
wniesionych składników mienia.
§ 28. 1. Oświadczenie woli w imieniu Związku w zakresie zwykłego zarządu jego mieniem
składają dwaj członkowie Zarządu. W pozostałym zakresie mają zastosowane odpowiednie
przepisy dotyczące mienia gminy.
2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jego
skuteczności potrzebna jest również kontrasygnata skarbnika Związku lub osoby przez niego
upoważnionej.
§ 29. 1. Związek odpowiada za swoje zobowiązania do wysokości posiadanego majątku.
2. Związek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych komunalnych osób
prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Związku.
Rozdział 5.
Zmiany w składzie i likwidacja Związku
§ 30. 1. Związek ma charakter otwarty.
2. O przyjęciu do Związku decyduje Zgromadzenie.
§ 31. 1. Uczestnik może wystąpić ze Związku za sześciomiesięcznym wypowiedzeniem po
zakończeniu roku budżetowego.
2. Rozliczenia z uczestnikiem występującym ze Związku odbywa się na zasadach
określonych w §27 ust. 3
§ 32. Uczestnik może zostać wykluczony ze Związku w razie nie realizowania
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obowiązków statutowych i uchwał Zgromadzenia.

1.
2.

§ 33. Likwidacja Związku następuje:
Na zgodny wniosek wszystkich uczestników - na podstawie uchwał rad gmin.
Na podstawie uchwały Zgromadzenia o likwidacji Związku.

§ 34. 1. Likwidacje Związku prowadzi wybrany przez Zgromadzenie likwidator.
2. Likwidator sporządza bilans otwarcia likwidacji Związku.
3. Bilans otwarcia likwidacji podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie.
4. Likwidator zakończy interesy bieżące Związku, ściąganie wierzytelności, wypełni
zobowiązania Związku oraz przedstawi Zgromadzeniu projekt podziału majątku Związku.
5. W stosunkach wewnętrznych likwidator stosuje się do uchwały Zgromadzenia.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 35. 1. Zmiany w statucie następują w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.
2. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
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