
Uchwała Nr X/70/2007 z dnia 12 listopada 2007 r.

w sprawie przyjęcia zmiany statutu

Związku Międzygminnego w Bełżycach

Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - Rada Gminy, działając

na wniosek Wójta, po zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetowej, Działalności

Gospodarczej i Mienia Komunalnego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zmiany statutu Związku Międzygminnego w Bełżycach dokonane

uchwałą Nr 5/2007 Walnego Zgromadzenia Związku Międzygminnego w

Bełżycach z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany w statucie Związku

Międzygminnego w Bełżycach, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Załącznik do Uchwały Nr X/70/2007

z dnia 12 listopada 2007 r.

1. Nazwa statutu: "Statut Związku Międzygminnego w Bełżycach".

2. § 1 pkt 1 "Postanowienia niniejszego Statutu regulują zasady organizacji i

funkcjonowania Związku Międzygminnego zwanego dalej Związkiem".

3. § 1 pkt 2 "Związek działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z

późniejszymi zmianami)".

4. § 3 "Członkami Związku są następujące gminy:

Bełżyce1. 

Bożechów2. 

Spiczyn3. 

Urzędów4. 

Wilkołaz5. 

Żyrzyn6. 

5. § 9 pkt 2 "za zgodą rady gminy - w Zgromadzeniu gminę reprezentować

może zastępca wójta (burmistrza) lub radny".

6. § 9 pkt 4 "osoby te wyznacza uprawniona gmina w postaci uchwały Rady

Gminy i są one przedstawicielami gminy w Zgromadzeniu".

7. § 10 "Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia należy".

8. § 10 pkt 1 "Uchwalenie statutu związku, jego zmiana oraz innych

regulaminów".

9. § 10 pkt 13 "ustalenie zasad przyznawania osobom pełniącym honorowo

funkcje określone w Związku ryczałtów i diet (przewodniczący Związku,

v-ce przewodniczący Związku, Zarząd, członkowie Komisji Rewizyjnej)".

10. § 17 "uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością

głosów statutowej liczby Członków Zgromadzenia w głosowaniu jawnym".

11. § 19 "Zarząd Zawiązku jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie

spośród jego członków".

12. § 23 "W sprawach nieuregulowanych w Statucie do przewodniczącego

Związku stosuje się odpowiednie przepisy ustawy o samorządzie gminnym".

13. § 31 pkt 2 "Związek prowadzi gospodarkę finansową odpowiednio do

przepisów regulujących gospodarkę finansową gmin".



14. § 47 "Zatwierdzony plan likwidacji Związku wywiesza się w siedzibie

Związku i przesyła do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej i

Wojewodzie Lubelskiemu".

15. § 50 skreślić (zbędny) zmienić numerację.

16. § 51 staje się 50, zapis bez zmian.

17. § 52 staje się 51 "zakres i sposób nadzoru określa ustawa z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142,

poz. 1591 z późniejszymi zmianami)".

18. § 53 staje się 52 "Zmiany niniejszego statutu następują w trybie przyjętym

do uchwalania statutu".

19. § 54 staje się 53 "Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Lubelskiego".


