
Uchwała Nr XXX/195/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach

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

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) - Rada Gminy, działając na

wniosek Wójta Gminy Żyrzyn uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Statut Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach stanowiący

załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXIV/147/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 14 listopada

2013 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Załącznik do Uchwały Nr XXX/195/2014 z 12 listopada 2014 r.

Statut Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.Postanowienia niniejszego statutu regulują zasady organizacji i

funkcjonowania Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach.

2.Pełna nazwa związku międzygminnego: Związek Komunalny Gmin w

Bełżycach, zwany dalej "Związkiem".

3.Siedzibą Związku jest miasto Bełżyce.

§ 2

Członkami Związku są następujące gminy:

1.Gmina Borzechów.

2.Gmina Spiczyn.

3.Gmina Wojciechów.

4.Gmina Wilkołaz.

5.Gmina Urzędów.

6.Gmina Żyrzyn.

§ 3

1.Związek działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) oraz na

podstawie niniejszego statutu.

2.Związek ma osobowość prawną, którą nabywa z datą ogłoszenia Statutu w

Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

3.Czas trwania Związku jest nieograniczony.

§ 4

Do Związku mogą przystąpić inne Gminy po podjęciu przez ich Rady uchwał o

przystąpieniu do Związku i przyjęciu niniejszego statutu oraz podjęciu przez

Zgromadzenie Związku uchwały o przyjęciu tych Gmin do Związku.



Rozdział II

Zadania i cele Związku

§ 5

1.Do zadań Związku należy koordynacja usług komunalnych o charakterze

użyteczności publicznej:

a)budowa i eksploatacja urządzeń służących do zbiorowego zaopatrzenia w

wodę,

b)budowa i eksploatacja urządzeń służących do zbiorowego odprowadzania

ścieków,

c) dowóz, segregacja i utylizacja odpadów komunalnych.

2.Przy realizacji zadań wymienionych w ust. 1 Związek może współpracować z

osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą.

Rozdział III

Organizacja Związku

§ 6

Organem stanowiącym i kontrolnym Związku jest Zgromadzenie Związku zwane

dalej "Zgromadzeniem".

§ 7

1.W skład Zgromadzenia z mocy prawa wchodzą Wójtowie Gmin wchodzących

w skład Związku.

2.Poza Wójtem, Gminy Borzechów, Spiczyn i Żyrzyn reprezentowane są

dodatkowo przez jednego przedstawiciela, każda.

3.Przedstawicieli, o których mowa w ust. 2 wybierają właściwe Rady Gmin.

§ 8

1.Organem wykonawczym Związku jest Zarząd.

2.Zarząd składa się z 3 trzech członków.

3.Dopuszczalny jest wybór członków zarządu spoza członków zgromadzenia w

liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu zarządu Związku.

4.Członków Zarządu wybiera Zgromadzenie spośród przedstawicieli.

5.Przewodniczący Zarządu i jego zastępca są wybierani spośród członków

Zarządu.



§ 9

1.Zgromadzenie kontroluje działalność zarządu oraz Zakładu Budowy i

Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach. W tym celu

powołuje komisję rewizyjną

2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 trzech członków wybranych przez

Zgromadzenie, spośród jego przedstawicieli, niepełniących funkcji w

Zarządzie ani funkcji Przewodniczącego lub zastępcy Przewodniczącego

Zgromadzenia.

3.Przewodniczącego Komisji i jego zastępcę, wybierają członkowie Komisji

Rewizyjnej.

§ 10

Czas trwania kadencji organów Związku jest równy czasowi trwania kadencji

rad gmin.

Rozdział IV

Uczestnictwo w Związku

§ 11

1.Przystąpienie Gminy do Związku jest dobrowolne i wymaga podjęcia przez

radę gminy uchwały o przystąpieniu i przyjęciu statutu Związku.

2.Gmina może podjąć uchwałę wyrażającą zgodę na wniesienie majątku do

Związku.

§ 12

O przyjęciu do Związku rozstrzyga Zgromadzenie w drodze uchwały. Uchwały są

podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków

Zgromadzenia.

§ 13

Gmina może wystąpić ze Związku na podstawie uchwały podjętej przez radę

gminy. Wycofanie majątku wniesionego przez Gminę do Związku może nastąpić

z końcem roku kalendarzowego w którym podjęto uchwałę o wystąpieniu Gminy

ze Związku.

§ 14

1.Wniosek o przystąpieniu lub wystąpieniu ze Związku przestawia rada gminy,



załączając do niego odpowiednie uchwały podjęte w tej sprawie.

2.Wniosek o którym mowa w ust. 1 należy doręczyć Przewodniczącemu

Zgromadzenia, który w terminie jednego miesiąca spowoduje zwołanie

Zgromadzenia dla rozpatrzenia wniosku i podjęcia uchwały określającej

warunki przyjęcia do Związku lub ustania członkostwa, a także zasady

wzajemnych rozliczeń i przekazania majątku gminy.

§ 15

Uczestnictwo w Związku ustaje w razie:

1.Wystąpienia Gminy ze Związku.

2.Wykluczenia Gminy ze Związku.

§ 16

Wykluczenie Gminy ze Związku może nastąpić w drodze podjęcia uchwały przez

Zgromadzenie tylko w razie:

1)udowodnienia działania na szkodę Związku,

2)niewykonania prawa i nieprzestrzegania postanowień niniejszego statutu

Związku.

Rozdział V

Prawa i obowiązki członków Związku

§ 17

Gminy uczestniczące w Związku mają prawo do:

1)korzystania z obiektów, urządzeń i majątku oraz usług jednostek

organizacyjnych Związku na zasadach równoprawnych w stosunku do innych

Gmin,

2)uczestniczenia poprzez wybranych przedstawicieli w pracach Związku i jego

organów oraz komisji powołanych przez Zgromadzenie,

3)zgłaszania opinii i wniosków, projektów uchwał oraz innych inicjatyw

dotyczących działalności Związku,

4)żądania od organów Związku informacji dotyczących działalności Związku

oraz doradztwa w tym zakresie,

5)otrzymywania okresowych sprawozdań z działalności Związku,

§ 18



Gminy uczestniczące w Związku będą w oparciu o odrębne uchwały Rad Gmin:

1)przekazywać majątek, wpłacać udziały i uczestniczyć w świadczeniach na

rzecz Związku w wysokości i terminach ustalonych przez Zgromadzenie,

2)współdziałać z Zarządem w celu osiągnięcia zadań Związku,

3)stosować się do postanowień niniejszego statutu oraz regulaminów, uchwał i

decyzji przyjętych przez Zgromadzenie,

4)informować Zgromadzenie o zmianie granic lub podziale Gminy, o zamiarze

wystąpienia ze Związku bądź likwidacji Gminy,

5)informować Zgromadzenie o nieprawidłowościach w realizacji zadań Związku

oraz funkcjonowaniu jego jednostek lub organów,

6)uczestniczyć poprzez swoich przedstawicieli w zebraniach i pracach organów

Związku, do których ci przedstawiciele zostali wybrani,

7)wpłacać składki członkowskie zgodnie z ustalonymi przez Zgromadzenie

Związku zasadami finansowymi.

Rozdział VI

Władze Związku i nadzór

§ 19

1.Najwyższą władzą w Związku stanowi Zgromadzenie, w którym każda Gmina

uczestnicząca w Związku reprezentowana jest przez swojego przedstawiciela

lub przedstawicieli.

2.Do zadań Zgromadzenia należy:

1) ustalanie form realizacji zadań publicznych wykonywanych przez Związek,

2) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku,

przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a)nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Związku oraz ich

wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3

lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią

inaczej; uchwała zgromadzenia jest wymagana również w przypadku,

gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają

kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do

czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności

wyłącznie za zgodą zgromadzenia,

b)tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych

związkowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w

majątek,



3) określanie zasad zarządzania majątkiem, urządzeniami i obiektami

Związku oraz korzystanie z usług jednostek organizacyjnych i podmiotów

gospodarczych Związku,

4) podejmowanie uchwał w sprawach rocznych i wieloletnich programów

oraz inwestycji i innych przedsięwzięć gospodarczych,

5) ustanawianie regulaminów funkcjonowania organów Związku,

regulaminów organizacyjnych i innych regulaminów dotyczących

działalności Związku i jego jednostek lub podmiotów gospodarczych,

6) ustalanie zasad finansowania bieżącej działalności Związku, a także

gromadzenie funduszy na ten cel,

7) wybór i odwołanie Zarządu, tworzenie komisji oraz określanie struktur

organizacyjnych, obsady personalnej,

8) ustalanie na wniosek Zarządu budżetu Związku oraz cen i opłat za usługi

wykonywane przez Związek.

9) ustalanie wysokości sumy zobowiązań, do której Zarząd może

samodzielnie zaciągnąć zobowiązania,

10)ustalanie rodzaju, wysokości i terminów opłat składek członkowskich,

udziałów we wspólnych inwestycjach i innych zobowiązań członków

Związku.

11)przyjmowanie składników majątkowych na rzecz Związku oraz określenie

trybu i zasad rozliczeń finansowych z Gminą przystępującą bądź

występującą ze Związku,

12)podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku

przekraczających zakres uprawnień Zarządu,

13)rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z pracy Związku, jednostek i

innych organów Związku, wykonania budżetu Związku,

14)wyrażenia zgody na ratalne wpłaty udziałów przez poszczególne Gminy na

wniosek właściwej rady Gminy,

15)przyjmowanie i wykluczanie ze Związku oraz podejmowanie uchwał w

sprawach wystąpienia poszczególnych Gmin ze Związku oraz określanie

warunków wystąpienia tych Gmin ze Związku,

16)powoływanie Komisji Rewizyjnej

17)powoływanie innych komisji o ile Zgromadzenie uzna to za potrzebne;

18)rozwiązanie Związku,

19)sprawowanie funkcji kontrolnych nad całokształtem działalności Związku,

§ 20



1.Zgromadzenie wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę.

2.Przewodniczący zwołuje Zgromadzenie, organizuje jego pracę, przewodniczy

posiedzeniom.

3.W razie nieobecności Przewodniczącego jego funkcje wykonuje Zastępca.

§ 21

1.Posiedzenia Zgromadzenia zwoływane są przez przewodniczącego w miarę

potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.Na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 statutowej liczby członków

Zgromadzenia przewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie na dzień

przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

3.Wszystkie posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane. Protokół powinien

być przyjęty na następnym posiedzeniu.

4.Obrady Zgromadzenia są jawne. Wyłączenie jawności obrad następuje, gdy

przewidują to przepisy szczególne.

5.Uchwały zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów statutowej

liczby członków zgromadzenia, w głosowaniu jawnym.

6.Przedstawiciele Gmin powinni być powiadomieni pisemne, co najmniej na 5

dni przed terminem posiedzenia zgromadzenia i wraz z zawiadomieniem

powinni otrzyma porządek obrad, niezbędne dokumenty, informacje i

materiały. Dopuszcza się powiadamianie za pośrednictwem elektronicznych

środków informacji.

§ 22

1.Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia nowej kadencji zwołuje i prowadzi

Przewodniczący Zgromadzenia poprzedniej kadencji.

2.Pierwsze zebranie Zgromadzenia dokonuje wyboru Przewodniczącego, jego

Zastępcy oraz wyboru członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej.

§ 23

1.Do zadań zarządu związku należy w szczególności:

1)wykonywanie uchwał zgromadzenia,

2)przygotowywanie projektów uchwał zgromadzenia,

3)gospodarowanie mieniem związku,

4)wykonywanie budżetu związku,



5)zatrudnianie i zwalnianie dyrektora Zakładu Budowy i Eksploatacji

Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach oraz ustalanie

wynagrodzenia dla skarbnika Związku,

6)nadzór nad działalnością Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń

Komunalnych w Bełżycach,

7)składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności i stanu majątkowego

Związku.

2.W realizacji zadań zarząd związku podlega wyłącznie zgromadzeniu związku.

3.Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności,

co najmniej 50% członków Zarządu.

4.Zarząd wykonuje zadania związku przy pomocy Zakładu Budowy i

Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach.

5.Do obsługi zgromadzenia, zarządu oraz komisji, zarząd może utworzyć biuro

związku, zatrudnić pracownika lub powierzyć wykonywanie tej obsługi na

podstawie umowy zlecenia.

§ 24

1.Przewodniczący Zarządu kieruje bieżącymi sprawami związku oraz

reprezentuje związek na zewnątrz.

2.Do zadań przewodniczącego Zarządu w zakresie organizowania pracy zarządu

związku należy w szczególności:

1)przygotowanie projektu porządku obrad zarządu,

2)określanie czasu i miejsca posiedzenia zarządu,

3)przygotowywanie materiałów do projektowanego porządku obrad,

4)zapewnienie obsługi posiedzenia zarządu,

5)wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do

skarbnika związku i dyrektora Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich

Urządzeń Komunalnych w Bełżycach, z wyłączeniem wynagrodzenia dla

dyrektora.

§ 25

1.Członkowie zarządu są obowiązani brać czynny udział w jego pracach.

2.Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych

w miarę potrzeb.

3.W razie potrzeby, przewodniczący Zarządu może rozszerzyć zaproponowany

wcześniej porządek obrad.



4.Przewodniczący Zarządu jest obowiązany zwołać posiedzenie zarządu na

pisemny wniosek, co najmniej dwóch członków zarządu, w terminie 3 dni od

złożenia wniosku.

§ 26

1.Posiedzenia zarządu zwołuje oraz przewodniczy im przewodniczący Zarządu a

podczas jego nieobecności, wiceprzewodniczący.

2.W posiedzeniach zarządu uczestniczą członkowie zarządu - z głosem

stanowiącym oraz skarbnik związku - z głosem doradczym.

3.Do udziału w posiedzeniach zarządu przewodniczący może zobowiązać

pracowników związku i dyrektora Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich

Urządzeń Komunalnych w Bełżycach.

4.Do udziału w posiedzeniach zarządu mogą zostać zaproszone inne osoby, w

szczególności przedstawiciele gmin w zgromadzeniu.

§ 27

1.Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego

kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w

granicach upoważnień ustawowych.

2.Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, zarząd może podejmować inne

uchwały, w szczególności zawierające opinie i stanowiska zarządu.

3.Uchwały zarządu podpisują wszyscy członkowie zarządu obecni na

posiedzeniu, na którym uchwała została przyjęta.

§ 28

1.Inicjatywa uchwałodawcza w zakresie spraw należących do kompetencji

zarządu przysługuje członkom zarządu oraz skarbnikowi związku.

2.Zarząd rozstrzyga o sposobie wykonania uchwał zgromadzenia związku,

chyba, że zgromadzenie określi zasady wykonywania swojej uchwały.

§ 29

1.Z posiedzenia zarządu sporządza się protokół.

2.W protokole podaje się imiona i nazwiska członków zarządu uczestniczących

w posiedzeniu, a w przypadku, gdy w posiedzeniu zarządu uczestniczyły

również inne osoby, w protokole podaje się ich imiona i nazwiska oraz

wskazuje w jakim charakterze te osoby uczestniczyły w posiedzeniu.



3.Protokół z posiedzenia zarządu powinien dokładnie odzwierciedlać przebieg

posiedzenia, a zwłaszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygnięciami

podejmowanymi przez zarząd.

4.Protokół z posiedzenia zarządu podpisuje przewodniczący zarządu.

5.Członkowie zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do

protokołu wniosek o jego sprostowanie lub uzupełnienie.

6.Zarząd przyjmuje protokół z posiedzenia, na posiedzeniu następnym. W razie

zgłoszenia wniosków, o których mowa w ust. 5, o ich uwzględnieniu

rozstrzyga zarząd.

§ 30

Przewodniczący Zarządu składa zgromadzeniu związku na każdym posiedzeniu

informację z działalności zarządu w okresie od poprzedniego posiedzenia.

§ 31

Oświadczenia woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem składają dwaj

członkowie zarządu w tym przewodniczący zarządu lub jego zastępca.

§ 32

1.Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Związku i występuje z

wnioskiem do Zgromadzenia w sprawie udzielenia lub nie udzielenia

absolutorium Zarządowi.

2.Komisja rewizyjna wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli zlecane

przez Zgromadzenie.

3.W realizacji zadań Komisja Rewizyjna podlega wyłącznie Zgromadzeniu

Związku.

§ 33

1.Pracą komisji rewizyjnej kieruje jej przewodniczący a podczas jego

nieobecności, wiceprzewodniczący.

2.Komisja rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli

zatwierdzonego przez Zgromadzenie.

3.Za zgodą Zgromadzenia, Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kontrolę w

zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym planie kontroli.

§ 34



1.Komisja Rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą

większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.

2.Komisja Rewizyjna rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do

jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do

ustaw i w granicach upoważnień ustawowych.

3.Uchwały Komisji Rewizyjnej podpisują wszyscy jej członkowie obecni na

posiedzeniu, na którym uchwała została przyjęta.

4.Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podlega

przyjęciu na następnym posiedzeniu komisji.

5.Komisja rewizyjna może zapraszać na swoje posiedzenia Skarbnika Związku,

dyrektora Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w

Bełżycach oraz inne osoby.

6.Komisja rewizyjna, za zgodą Zgromadzenia, może powoływać rzeczoznawców,

ekspertów i biegłych.

§ 35

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu Związku i Zakładu Budowy i

Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach biorąc pod uwagę

kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 36

1.Członek komisji rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli

przedmiot kontroli może dotyczyć praw i obowiązków jego albo jego

małżonka, krewnych lub powinowatych.

2.Członek komisji może również być wyłączony z udziału w kontroli, jeżeli

zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwość co do jego bezstronności.

3.O wyłączeniu członka komisji z udziału w kontroli rozstrzyga Komisja

Rewizyjna.

§ 37

1.Przewodniczący Zarządu i Dyrektor Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich

Urządzeń Komunalnych w Bełżycach są obowiązani do zapewnienia warunków

przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępnienia potrzebnych

dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjaśnień.

2.Komisja Rewizyjna wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinach pracy

kontrolowanej jednostki.



3.Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać porządku pracy

obowiązującego w kontrolowanej jednostce.

§ 38

1.Komisja Rewizyjna, w terminie 7 dni od zakończenia kontroli, sporządza

protokół kontroli, który podpisują osoby kontrolujące oraz kierownik

kontrolowanej jednostki, który może wnieść zastrzeżenia do protokołu.

2.Komisja rewizyjna, na podstawie protokołu kontroli, sporządza i kieruje do

kierownika kontrolowanej jednostki, wystąpienie pokontrolne zawierające

wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym

terminie.

3.Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zostało skierowane wystąpienie

pokontrolne jest obowiązany zawiadomić komisję rewizyjną o sposobie

realizacji wniosków i zaleceń w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem ust.

4.

4.Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 7 dni od otrzymania

wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się do Zgromadzenia Związku.

Rozstrzygnięcie Zgromadzenia jest ostateczne.

5.Komisja rewizyjna przedstawia Zgromadzeniu Związku sprawozdanie z

wyników kontroli zleconych przez Zgromadzenie, wyników kontroli wykonania

budżetu Związku oraz z realizacji rocznego planu kontroli.

§ 39

1.Nadzór nad Związkiem sprawuje Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w

zakresie spraw finansowych  regionalna izba obrachunkowa.

2.Zakres i sposób nadzoru określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym.

Rozdział VII

Zasady korzystania z obiektów i urządzeń Związku oraz zasady udziału

w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywania strat Związku

§ 40

1.Związek dysponuje wyodrębnionymi składnikami mienia komunalnego.

2.Majątek Związku stanowi własność i inne prawa majątkowe niezbędne

Związkowi dla realizacji jego zadań statutowych określonych w § 5

niniejszego Statutu, w szczególności zaś składniki mienia komunalnego



służące realizacji zadań Związku, przekazane przez gminy, oraz mienie

wypracowane przez Związek w toku jego działalności.

3.Poza składnikami mienia opisanym w ust. 2 majątek Związku stanowią:

1)składka członkowska gmin - członków Związku;

2)dochody z majątku Związku;

3)dochody z udziałów Związku w spółkach i innych podmiotach

gospodarczych, w których Związek uczestniczy;

4)dochody z działalności gospodarczej Związku;

5)subwencje;

6)dotacje;

7)zapisy;

8)darowizny.

4.Majątek Związku jest odrębny od majątku Gmin wchodzących w skład

Związku i jest odrębnie zarządzany.

5.Związek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach i w granicach

przewidzianych w przepisach o gospodarce komunalnej.

6.Szczególnym zadaniem Związku jest dbałość o trwałość i sprawność

zarządzanego majątku, podnoszenie poziomu technicznego obiektów i

urządzeń oraz prowadzenie działalności w granicach uzasadnionych nakładów

i kosztów.

§ 41

1.Składki członkowskie gmin - członków Związku naliczane są z zastosowaniem

kryterium ilości przedstawicieli poszczególnych gmin w Zgromadzeniu.

Wysokość składki gminy - członka Związku, na dany rok stanowi iloczyn

stawki, której wysokość ustala Zgromadzenie Związku, i liczby przedstawicieli

tej gminy w Zgromadzeniu.

2.Udziały wnoszą gminy przystępujące do Związku, których wysokość ustala

Zgromadzenie Związku.

§ 42

1.Korzystanie z majątku związku jest odpłatne.

2.Każdej z gmin - członków Związku, Związek zapewnia obsługę potrzeb jej

mieszkańców na równych prawach.

3.Każda z gmin - członków Związku jest uprawniona do korzystania z obiektów i

urządzeń Związku na równych prawach z innymi gminami - członkami

Związku.



§ 43

1.Koszty i nakłady pozostające w związku z obiektami i urządzeniami Związku

oraz z robotami, usługami i badaniami pokrywa w całości ta gmina - członek

Związku, która w całości z nich korzysta.

2.Gdy z tych samych obiektów, urządzeń, robót i usług Związku albo z

finansowanych przez niego badań korzysta równocześnie więcej niż jedna

gmina, wówczas koszty związane z tymi obiektami, urządzeniami, robotami,

usługami lub badaniami, poniesione w danym roku, korzystające z nich gminy

pokrywają proporcjonalnie do liczby ludności gmin korzystających określonej

w informacji właściwego Urzędu Statystycznego opublikowanej w roku

poprzednim.

3.Jeżeli Związek prowadzi działalność gospodarczą i pokrywa koszty

przychodami z tej działalności, to przyjęte w ust. 1 i 2 kryteria stanowią

podstawę podziału nadwyżki przychodów nad kosztami między gminy -

członków Związku, a także podstawę pokrywania przez te gminy

ewentualnych strat związanych z powyższą działalnością.

4.Jeżeli działalność gospodarcza dotycząca danej dziedziny zadań publicznych

Związku, określonych niniejszym Statutem, prowadzona będzie przez podmiot

gospodarczy utworzony przez Związek, podział osiąganych z niej zysków i

udział w pokrywaniu ewentualnych strat wynikać będzie z zasad określonych

dla tego podmiotu gospodarczego.

§ 44

1.Gminie występującej ze Związku zwracane są udziały, pomniejszone o

wartości inwestycji i innych świadczeń Związku na rzecz tej Gminy.

2.W przypadku wykluczenia ze Związku, należy również dokonać potrącenia

strat Związku wynikłych z zaniedbań tej Gminy.

3.Zapis ust. 1 nie dotyczy zwrotu składek członkowskich.

§ 45

Sprawy zarządzania majątkiem, działalność jednostek Związku, jego gospodarki

finansowej, jak też sprawy nabywania i zbywania nieruchomości oraz zaciągania

pożyczek i lokowania kapitałów są uregulowane odrębnymi przepisami.

§ 46

1.Zarząd Związku sprawuje ogólny nadzór nad realizacją określonych uchwałą

dochodów i wydatków Związku



2.Księgowość Związku jest prowadzona przez głównego księgowego odrębnie

od księgowości Gmin wchodzących w skład Związku.

3.Zarząd opracowuje projekt budżetu obejmujący wszystkie dochody i wydatki.

Projekt budżetu Związku rozpatruje Zgromadzenie.

4.Zarząd obowiązany jest najpóźniej w ciągu 3 miesięcy po upływie roku

obrachunkowego złożyć Zgromadzeniu sprawozdanie z wykonania budżetu.

5.Gospodarka finansowa jest jawna.

6.Zarząd jest odpowiedzialny za prawidłową gospodarkę finansową Związku.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 47

1.Likwidacja lub rozwiązanie Związku może nastąpić w wyniku uchwały

Zgromadzenia z datą ustalenia w zgodnych oświadczeniach organów gmin

uczestniczących w Związku.

2.W takim przypadku Zgromadzenie powołuje komisję likwidacyjną i określa jej

zadania.

§ 48

1.Jeśli warunki działania Związku ulegną zasadniczej zmianie, każda z gmin

może domagać się zmian w statucie.

2.Zmiany w statucie są wprowadzone w trybie przewidzianym dla jego

ustanowienia.


