
UCHWAŁA Nr VII.59.2015
RADY GMINY PRZYSTAJŃ

z dnia 1 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do uchwały nr XXVII/1/2001 Rady Gminy Przystajń z dnia 
13  lutego 2001  roku w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą 
„Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód”

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 64 ust. 1 i ust. 2, art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj.  Dz.  U.  z 2013  r.,  poz.  594,  z późn.  zm.)  Rada Gminy Przystajń 
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXVII/1/2001  Rady Gminy Przystajń z dnia 13  lutego 2001  roku w sprawie 
utworzenia związku międzygminnego pod nazwą "Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. 
Ochrony Wód" zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku 
do niniejszej uchwały. 

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                      mgr Henryka Kapuścik      



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII.59.2015
RADY GMINY PRZYSTAJŃ
z dnia 1 czerwca 2015 r.

STATUT
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PANKI-PRZYSTAJŃ DS. OCHRONY WÓD

Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds.  Ochrony Wód,  zwany dalej "związkiem",  działa na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  w tym na podstawie ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz 
niniejszego statutu.

§ 2
1. Członkami związku są:

1) Gmina Panki,
2) Gmina Przystajń.

2. Związek ma charakter dobrowolny i otwarty.  Na zasadach określonych w niniejszym statucie 
mogą do niego przystąpić inne gminy.

§ 3
Siedzibą związku jest Gmina Panki.

§ 4
1. Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na 

własną odpowiedzialność.
2. Związek prowadzi swoją działalność na obszarze gmin będących członkami związku.

§ 5
Związek został utworzony na czas nieoznaczony.

Dział II. CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

§ 6
1. Celem związku jest wspólne wykonywanie zadań służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 

wspólnoty samorządowej (członków związku)  w zakresie ochrony wód powierzchniowych 
rzeki Pankówki i Liswarty oraz wód podziemnych na terenie Gmin Panki i Przystajń.

2. Członkowie związku przekażą na cele związku niezbędny dla realizacji przejętych zadań 
majątek i urządzenia w zakresie określonym uchwałą zgromadzenia związku. Przez przekazanie 
należy  rozumieć  przeniesienie  prawa  własności  sieci  i  urządzeń  kanalizacyjnych  na  rzecz 
Związku  bądź  ich  udostępnienie  na  podstawie  umowy,  w  szczególności  dzierżawy,  najmu, 
użyczenia.

3. Realizacja wymienionych celów wymaga opracowania szczegółowych programów,  których 
zasady finansowania określa zgromadzenie związku.



§ 7
1. Związek realizuje zadania publiczne określone niniejszym statutem i przyjęte do realizacji 

uchwałą zgromadzenia związku we wszystkich formach przewidzianych prawem, 
w szczególności przez:
1) współpracę z innymi związkami międzygminnymi,  jednostkami samorządu terytorialnego, 

organizacjami gospodarczymi i społecznymi w zakresie realizacji zadań związku;
2) opracowanie programów przedsięwzięć gospodarczych związku;
3) prowadzenie działalności gospodarczej samodzielnie lub wspólnie z innymi 

przedsiębiorcami;
4) wymianę doświadczeń i informacji w zakresie poszczególnych dziedzin działalności 

samorządu gminnego.
2. Do zadań związku należą w szczególności: 

1) budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej;
2) niezawodne odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z gospodarki komunalnej i innych 

podmiotów;
3) eksploatację urządzeń oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej oraz ponoszenie kosztów 

tej eksploatacji;
4) konserwację i remonty infrastruktury technicznej stanowiącej własność związku bądź 

udostępnionej mu na podstawie stosownej umowy przez członków związku;
5) bilansowanie potrzeb w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej wraz z prowadzeniem 

polityki inwestycyjnej na terenie działania związku;
6) kontrolę jakości odprowadzonych ścieków;
7) zawieranie umów z odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego 

odprowadzania ścieków,
8) odpłatne świadczenie usług w zakresie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej;
9) inne sprawy w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu działania związku.

3. Dla realizacji zadań związku może on tworzyć jednostki organizacyjne oraz zawierać umowy 
z innymi podmiotami.

Dział III. CZŁONKOSTWO ZWIĄZKU

§ 8
1. O przyjęciu nowego uczestnika do związku decyduje zgromadzenie związku w drodze uchwały 

określającej warunki, od spełnienia których uzależnia się przystąpienie do związku.
2. Warunkiem przyjęcia gminy do związku jest podjęcie przez radę zainteresowanej gminy uchwały 

o przystąpieniu do związku, przyjęcie jego statutu i zadeklarowanie płacenia składek 
członkowskich.

3. Każdorazowa zmiana w składzie członków związku wymaga podjęcia uchwały o zmianie 
statutu.

§ 9
Członkom związku przysługują następujące prawa:

1) udział w zgromadzeniu poprzez swojego przedstawiciela,  w tym czynne i bierne prawo 
wyborcze do organów związku;

2) zgłaszania projektów uchwał,  opinii,  wniosków oraz innych inicjatyw dotyczących 
działalności związku;

3) korzystania z obiektów,  urządzeń i majątku oraz usług świadczonych przez związek, 
na zasadach odrębnie ustalonych;

4) żądania od organów związku informacji dotyczących działalności związku;



5) otrzymywania okresowych sprawozdań z działalności związku;
6) wnioskowanie o zwołanie zgromadzenia w trybie nadzwyczajnym.

§ 10
1. Członkowie związku są zobowiązani do:

1) przestrzegania postanowień statutu i uchwał zgromadzenia związku;
2) czynnego udziału w posiedzeniach zgromadzenia oraz w pracach innych organów i komisji 

do których zostali wybrani;
3) terminowego spełniania świadczeń na rzecz związku.

2. Gminy uczestniczące w związku będą w oparciu o odrębne uchwały rad gmin:
1) przekazywać majątek,  wypłacać udziały i uczestniczyć w świadczeniach na rzecz związku 

w wysokości i terminach uchwalonych przez zgromadzenie związku;
2) współdziałać z zarządem związku w celu realizacji zadań związku i uchwalonych przez 

zgromadzenie programów rozwoju;
3) informować zgromadzenie o zmianie granic lub podziale gminy oraz o zamiarze wystąpienia 

ze związku bądź likwidacji gminy;
4) informować zgromadzenie o nieprawidłowościach w realizacji zadań związku oraz 

funkcjonowania jego jednostek lub organów.

§ 11
1. Zmiana granic gminy nie powoduje ustania członkostwa w związku,  jednakże gmina ma 

obowiązek niezwłocznie powiadomić związek o tej zmianie.
2. Rada gminy może wystąpić o zmianę rodzaju i wysokości swoich świadczeń na rzecz związku 

jeżeli zmiana granic wpłynęła na zmniejszenie zakresu świadczeń związku na rzecz gminy lub 
zainteresowania gminy działalnością związku.

Dział IV. ORGANY ZWIĄZKU

§ 12
Organami związku są:
1) zgromadzenie związku, zwane dalej "zgromadzeniem";
2) zarząd związku, zwany dalej "zarządem".

§ 13
1. Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym związku.  Do zgromadzenia związku 

stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rady gminy.
2. W skład zgromadzenia wchodzą Wójtowie gmin uczestniczących w związku.  Za zgodą rady 

gminy, na wniosek Wójta, rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w zgromadzeniu 
jego zastępcy albo radnemu.

3. Poza osobami wymienionymi w ust. 2, w skład zgromadzenia wchodzi z poszczególnych gmin 
następująca liczba osób:
1) Gmina Panki – 3 - 5 radnych;
2) Gmina Przystajń – 3 - 5 radnych.

4. Każdemu przedstawicielowi przysługuje w zgromadzeniu jeden głos.
5. Rada gminy może odwołać swojego przedstawiciela ze zgromadzenia i dokonać wyboru innego 

reprezentanta w tym samym trybie jak jego wyznaczenie.

§ 14
1. Kadencja zgromadzenia związku trwa 4 lata i jest równa kadencji rad gmin będących członkami 

związku.
2. Członkowie ustępujący na skutek upływu kadencji zgromadzenia,  pełnią swoje obowiązki do 

czasu ukonstytuowania się zgromadzenia w nowym składzie.



§ 15
1. Do właściwości zgromadzenia należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 

związku, o ile ustawy i statut nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości zgromadzenia należy:
1) uchwalanie i zmiana regulaminów organów związku;
2) ustalanie kierunków działania związku;
3) wybór i odwołanie zarządu;
4) powoływanie i odwoływanie skarbnika związku na wniosek zarządu związku;
5) wybór i odwołanie przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego zgromadzenia;
6) ustalanie zasad wynagradzania przewodniczącego zarządu i pozostałych członków zarządu 

związku za udział w posiedzeniach zarządu;
7) określanie kierunków działania zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
8) uchwalanie budżetu (prowizorium budżetowego)  związku,  rozpatrywanie sprawozdań 

z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielania 
absolutorium zarządowi z tego tytułu;

9) ustalanie wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz związku, w tym składek członkowskich oraz 
terminu ich uiszczania;

10) tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych związku;
11) ustalanie struktury organizacyjnej jednostek związku;
12) ustalanie zasad korzystania z obiektów i urządzeń związku;
13) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych związku przekraczających zakres zwykłego 

zarządu, dotyczących:
a) zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości związku,
b) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
c) udzielania poręczeń lub gwarancji,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów długoterminowych,  zaciąganych 

przez zarząd w roku budżetowym,
e) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez zarząd,
f) określania wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
g) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz występowania z nich,
h) tworzenia,  likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw,  zakładów oraz innych jednostek 

organizacyjnych związku oraz wyposażania ich w majątek, 
i) podejmowanie uchwał o podziale zysków oraz sposobie pokrywania strat powstałych 

z działalności związku;
14) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowego członka,  wykluczenia lub wystąpienia 

członka ze związku;
15) powoływanie komisji rewizyjnej oraz stałych lub doraźnych komisji do realizacji określonych 

zadań oraz określanie przedmiotu ich działania i składu osobowego;
16) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji związku, wyznaczenie likwidatora;
17) zaskarżanie rozstrzygnięć nadzorczych, dotyczących uchwał zgromadzenia;
18) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem do kompetencji 

zgromadzenia.

§ 16
1. Zgromadzenie na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego 

zgromadzenia i jego zastępcę bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków 
zgromadzenia, w głosowaniu tajnym.

2. Przewodniczący zgromadzenia związku:
1) zwołuje i organizuje prace zgromadzenia oraz przewodniczy jego posiedzeniom;
2) reprezentuje zgromadzenie w okresie między posiedzeniami zgromadzenia;



3) organizuje współpracę zgromadzenia i jego organów z zarządem.
3. W razie nieobecności przewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje jego zastępca.
4. Funkcji przewodniczącego zgromadzenia związku i jego zastępcy nie można łączyć z funkcją 

członka zarządu oraz komisji rewizyjnej.
5. Odwołanie przewodniczącego lub jego zastępcy następuje na wniosek co najmniej 

1/4 ustawowego składu zgromadzenia w trybie określonym w ust. 1.
6. W przypadku złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji przewodniczącego lub jego zastępcy 

zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji nie później niż w ciągu 
3 miesięcy od dnia jej złożenia. 

§ 17
1. Zgromadzenie obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego zgromadzenia, 

w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.
2. Pierwszą sesję zgromadzenia zwołuje i prowadzi jej obrady,  do czasu wyboru 

przewodniczącego zgromadzenia, przewodniczący zgromadzenia poprzedniej kadencji.
3. Sesja zgromadzenia może być także zwołana na pisemny wniosek zarządu lub komisji 

rewizyjnej.  W razie złożenia wniosku,  przewodniczący zobowiązany jest zwołać sesje nie 
później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

4. O sesji zawiadamia się wszystkich członków zgromadzenia co najmniej na 7  dni przed 
terminem rozpoczęcia obrad.  Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad 
wraz z projektami uchwał.

5. Z przebiegu sesji sporządza się protokół,  który podpisują przewodniczący zgromadzenia 
i protokolant.

6. Obsługę posiedzeń zapewnia biuro związku.

§ 18
1. Uchwały zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby 

członków zgromadzenia.
2. Głosowanie w zgromadzeniu związku odbywa się w sposób jawny,  z wyjątkiem wyborów do 

organów związku.
3. Członek zgromadzenia ma obowiązek wyłączyć się od udziału w głosowaniu,  w razie gdy 

dotyczy ono jego interesu prawnego.
4. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad zgromadzenia i podejmowania uchwał określa 

regulamin zgromadzenia związku ustalony przez zgromadzenie w drodze odrębnej uchwały. 
5. Oryginały uchwał biuro związku ewidencjonuje w rejestrze uchwał i przechowuje wraz 

z protokołami posiedzeń.
6. Przewodniczący zarządu związku przedkłada organom nadzoru uchwały zgromadzenia w ciągu 

7 dni od dnia ich podjęcia.

§ 19
1. Członek zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw do uchwały zgromadzenia w ciągu 7 dni 

od dnia jej podjęcia.
2. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia 

sprawy.
3. Sprzeciw nie może być zgłoszony wobec uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia 

sprawy.

§ 20
1. Zgromadzenie związku kontroluje działalność zarządu oraz jednostek organizacyjnych związku. 

W tym celu powołuje komisję rewizyjną.
2. W skład komisji rewizyjnej wchodzi 3  członków zgromadzenia,  w tym przedstawiciele 

wszystkich członków związku,  z wyjątkiem członków pełniących  funkcje przewodniczącego 



i zastępcy przewodniczącego zgromadzenia oraz członków zarządu.

3. Zgromadzenie wybiera przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę bezwzględna większością 
głosów statutowej liczby członków, w głosowaniu tajnym.

4. Do zadań komisji rewizyjnej należy w szczególności:
1) przeprowadzanie kontroli działalności związku;
2) kontrola działalności zarządu oraz podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych;
3) przeprowadzanie doraźnych kontroli w zakresie działalności finansowej związku;
4) wydawanie opinii o projekcie budżetu związku;
5) wydawanie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej:
6) badanie rocznych sprawozdań finansowych związku;
7) opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu związku i występowanie z wnioskiem do 

zgromadzenia związku w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium zarządowi 
związku;

8) sporządzanie na wniosek przewodniczącego zgromadzenia opinii w sprawach postawionych 
na porządku obrad zgromadzenia związku;

9) wydawanie opinii w sprawie odwołania zarządu oraz przewodniczącego zarządu.
5. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez zgromadzenie związku w zakresie 

kontroli.
6. Sposób przeprowadzania kontroli i tryb pracy komisji rewizyjnej określa regulamin pracy 

komisji rewizyjnej ustalony przez zgromadzenie w drodze odrębnej uchwały. 

Rozdział II. Zarząd związku 

§ 21
1. Zarząd związku jest organem wykonawczym związku.
2. Zarząd wykonuje uchwały zgromadzenia i realizuje zadania przekazane mu przez 

zgromadzenie. Do zakresu działania zarządu należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał zgromadzenia;
2) uchwalanie planów bieżącej działalności zarządu związku; 
3) informowanie członków związku o pracy zarządu;
4) określanie sposobu wykonywania i wykonywanie uchwał zgromadzenia;
5) przygotowanie projektu budżetu związku (lub projektu prowizorium budżetowego);
6) wykonywanie budżetu oraz składanie sprawozdań z jego wykonania;
7) prowadzenie gospodarki finansowej związku na zasadach określonych ustawą o finansach 

publicznych;
8) gospodarowanie mieniem związku w ramach zwykłego zarządu;
9) nawiązywanie,  zmiana i rozwiązywanie stosunków pracy z kierownikami jednostek 

organizacyjnych związku i pracownikami biura związku i  jednostek  organizacyjnych 
związku;

10) zawieranie umów i porozumień w imieniu związku;
11) zaciąganie kredytów i pożyczek do wysokości ustalonej przez zgromadzenie;
12) emitowanie obligacji na warunkach ustalonych przez zgromadzenie;
13) podejmowanie w formie uchwał decyzji o odroczeniu i zwolnieniu z opłacania składek 

członkowskich;
14) prowadzenie rozliczeń finansowych z członkami związku;
15) opracowywanie projektów struktury organizacyjnej jednostek związku,  projektów ich 

statutów i regulaminów organizacyjnych;
16) określenie struktury organizacyjnej biura związku;
17) składanie zgromadzeniu sprawozdań z działalności i stanu mienia związku.

 § 22



1. Zarząd składa się z 4  członków.  W skład zarządu wchodzą:  przewodniczący,  zastępca 
przewodniczącego i pozostali członkowie.

2. Przewodniczącego zarządu wybiera zgromadzenie spośród swoich członków w odrębnym 
głosowaniu tajnym,  bezwzględna większością głosów statutowej liczby członków 
zgromadzenia.

3. Zastępcę przewodniczącego zarządu oraz pozostałych członków zarządu wybiera zgromadzenie 
na wniosek przewodniczącego zarządu,  bezwzględna większością głosów statutowej liczby 
członków zgromadzenia w głosowaniu tajnym.

4. W skład zarządu mogą wchodzić członkowie spoza składu zgromadzenia w liczbie 
nieprzekraczającej 1/4 składu zarządu.

5. Kadencja przewodniczącego zarządu trwa jeden rok od dnia wyboru, chyba że uchwała zgromadzenia 
związku  o  wyborze  przewodniczącego  zarządu  określi  dłuższy  okres.  Po upływie kadencji 
przewodniczący zarządu pełni swoją funkcję do dnia wyboru nowego przewodniczącego zarządu.

6. Członkostwa w zarządzie nie można łączyć z członkostwem w komisji rewizyjnej oraz 
pełnieniem funkcji przewodniczącego zgromadzenia  lub jego zastępcy.

7. Członkowie zarządu otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach zarządu w wysokości 
i na zasadach ustalonych przez zgromadzenie w odrębnej uchwale, jednak nie więcej niż połowę 
minimalnego wynagrodzenia w ciągu miesiąca.

§ 23
1. Członkostwo w zarządzie ustaje wskutek:

1) upływu kadencji;
2) rezygnacji z funkcji;
3) odwołania przez zgromadzenie w czasie kadencji;
4) utraty mandatu przedstawiciela gminy w zgromadzeniu;
5) wystąpienia ze związku gminy, której członek zarządu był przedstawicielem.

2. Po upływie kadencji zgromadzenia związku zarząd związku działa do dnia wyboru nowego 
zarządu.

§ 24
1. Zgromadzenie może odwołać przewodniczącego zarządu bezwzględną większością głosów 

statutowej liczby członków zgromadzenia w głosowaniu tajnym. Wniosek w sprawie odwołania 
przewodniczącego zarządu wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz 
podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną.  Głosowanie zgromadzenia  w sprawie 
odwołania przewodniczącego zarządu przeprowadza się  po zapoznaniu z opinią komisji 
rewizyjnej na następnej sesji po tej,  na której zgłoszono wniosek o odwołanie,  nie wcześniej 
jednak niż po upływie 1  miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku.  Jeżeli wniosek o odwołanie 
przewodniczącego zarządu nie uzyskał wymaganej większości głosów,  kolejny wniosek o 
odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6  miesięcy od poprzedniego 
głosowania.

2. Zgromadzenie może,  na uzasadniony wniosek przewodniczącego zarządu,  odwołać 
poszczególnych członków zarządu bezwzględną większością głosów statutowej liczby 
członków zgromadzenia w głosowaniu tajnym.

3. Uchwała zgromadzenia w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze 
złożeniem wniosku o odwołanie zarządu,  chyba że po zakończeniu roku budżetowego zarząd 
został odwołany z innej przyczyny.

4. W przypadku odwołania albo rezygnacji całego zarządu zgromadzenie związku dokonuje 
wyboru nowego zarządu,  odpowiednio,  w ciągu 1  miesiąca od dnia odwołania albo od dnia 
przyjęcia rezygnacji.

5. W przypadku odwołania członka zarządu niebędącego jego przewodniczącym,  zgromadzenie 
związku dokonuje wyboru nowego członka zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia odwołania

6. Odwołany zarząd związku lub jego poszczególni członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki 



do czasu wyboru nowego zarządu lub poszczególnych jego członków.

§ 25
1. Przewodniczący zarządu:
1) organizuje prace zarządu i przewodniczy jego obradom;
2)  kieruje bieżącymi sprawami związku,  wykonuje uchwały zarządu oraz reprezentuje zarząd 
i związek na zewnątrz;
3) z  zastrzeżeniem postanowień § 21 ust.  2  pkt  9 Statutu  wykonuje uprawnienia zwierzchnika 

służbowego w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych oraz  pracowników biura 
związku i  pozostałych  pracowników  jednostek  organizacyjnych  związku  w rozumieniu 
postanowień ustawy o pracownikach samorządowych i kodeksu pracy;

4) składa sprawozdania z działalności zarządu na posiedzeniach zgromadzenia;
5)  zgłasza zgromadzeniu wnioski w sprawie kandydatur na stanowiska zastępców 

przewodniczącego zarządu i pozostałych członków zarządu;
2. W sprawach niecierpiących zwłoki, przewodniczący zarządu podejmuje czynności należące do 

właściwości zarządu.
3. Jeżeli przewodniczący zarządu związku nie może pełnić swoich obowiązków jego funkcję 

wykonuje zastępca przewodniczącego związku.
4. Przewodniczący Zarządu Związku zatrudniany jest na podstawie wyboru.

§ 26
1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego zarządu w miarę 

potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy statutowej liczby członków zarządu, w głosowaniu jawnym.
3. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu,  w tym zasady podejmowania uchwał przez 

zarząd określa zgromadzenie w drodze odrębnej uchwały. 

§ 27
1. Obsługę techniczno-organizacyjną związku i jego organów zapewnia biuro związku.
2. Organizacje i zasady funkcjonowania biura związku określa regulamin organizacyjny 

uchwalony na wniosek zarządu przez zgromadzenie.
3. Zmiana regulaminu organizacyjnego następuje w tym samym trybie co uchwalenie.

Dział V. MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA ZWIĄZKU

§ 28
1. Związek samodzielnie prowadzi gospodarkę finansowa,  odrębną od gospodarki finansowej 

tworzących go gmin.
2. Do gospodarki finansowej związku stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej 

gmin.
3. Gospodarka finansowa związku jest jawna.

§ 29
1. Związek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu związku.
2. Projekt budżetu przygotowuje zarząd związku.  Zarząd przedkłada projekt budżetu wraz 

z uzasadnieniem i innymi materiałami informacyjnymi zgromadzeniu związku najpóźniej do 
15  listopada roku poprzedzającego rok budżetowy oraz przesyła projekt regionalnej izbie 
obrachunkowej w celu zaopiniowania.

3. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy,  do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. 



W szczególnie uzasadnionych wypadkach budżet może być uchwalony do 31 stycznia danego 
roku budżetowego.

4. Bez zgody zarządu zgromadzenie nie może wprowadzić w projekcie budżetu związku zmian 
powodujących zwiększenie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub 
zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

§ 30
1. Zgromadzenie związku określa szczegółową procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaj 

i szczegółowość uzasadnienia do projektu i niezbędnych materiałów informacyjnych.
2. Najpóźniej w ciągu 3  miesięcy po upływie roku budżetowego,  zarząd powinien przed 

zgromadzeniem złożyć sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informacje o stanie mienia, jak 
również wszelkich dochodach i wydatkach związku.

3. Zgromadzenie związku rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu związku w terminie do 
dnia 30  czerwca roku następnego po roku sprawozdawczym i podejmuje uchwałę w sprawie 
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi związku.

§ 31
1. Dochodami związku są:

1) składki i inne świadczenia członków związku uchwalone przez zgromadzenie;
2) dochody z majątku związku;
3) wpływy z działalności związku;
4) odsetki od środków finansowych związku gromadzonych na rachunkach bankowych;
5) dochody jednostek organizacyjnych związku.

2. Dochodami związku mogą być:
1) dotacje z budżetów gmin wchodzących w skład związku;
2) spadki, darowizny, zapisy;
3) odsetki od pożyczek udzielonych przez związek;
4) odsetki od nieterminowo regulowanych należności;
5) odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek;
6) wpływy jednorazowe uzyskane ze sprzedaży części majątku związku;
7) dochody pochodzące z innych źródeł należne związkowi na podstawie odrębnych 

przepisów;
8) środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi oraz środki 

na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków zagranicznych 
niepodlegające zwrotowi.

§ 32
1. Gmina przystępująca do związku powinna wnieść wkład majątkowy według zasad ustalonych 

uchwałą zgromadzenia w terminie 1 miesiąca.
2. Wysokość wkładu wynosi ….................................zł (słownie: …...............................).
3. Wkłady,  o których mowa w ust.  1,  wniesione przez członków związku wchodzą w skład 

majątku związku.

§ 33
1. Członkowie związku ponoszą koszty jego działalności i utrzymania poprzez opłacanie rocznej 

składki.
2. Wysokość składki członkowskiej jest uzależniona od liczby mieszkańców danej gminy 

uczestnika związku,  w dniu 31  grudnia roku poprzedzającego rok obrachunkowy.  Składka 
roczna wynosi 1 zł od mieszkańca gminy przyłączonego do sieci kanalizacyjnej, natomiast od 
mieszkańca nieprzyłączonego do sieci składka roczna wynosi 0,50 zł.

3. Składka jest płatna z góry co miesiąc w terminie do 10  każdego miesiąca.  Od składek 
nieuiszczonych w terminie są naliczane i pobierane odsetki ustawowe.



4. Kwotę składek członkowie związku ujmują w swoich budżetach po stronie wydatków.
5.  Wysokość składki rocznej ustala zgromadzenie związku na wniosek zarządu związku.

§ 34
1. Korzystanie z obiektów i urządzeń związku jest odpłatne.
2. Pierwszeństwo w korzystaniu z obiektów i urządzeń związku mają mieszkańcy gmin członków 

związku. 
3. Po zaspokojeniu potrzeb członków związku obiekty i urządzenia związku mogą być 

wykorzystywane do świadczenia odpłatnych usług na rzecz innych podmiotów.
4. Szczegółowe zasady korzystania z urządzeń i zakładów związku określa regulamin uchwalony 

przez zgromadzenie.

§ 35
W przypadku realizacji inwestycji przez związek,  finansowy udział poszczególnych członków 
związku w realizacji wspólnych przedsięwzięć jest proporcjonalny do liczby członków.  Kwota 
udziału ustalana jest przez zgromadzenie oddzielnie,  dla każdego zamierzenia inwestycyjnego po 
zatwierdzeniu kosztorysu przez zarząd. 

§ 36
1. Dochody związku przeznacza się na prowadzenie statutowej działalności związku.  Nadwyżka 

finansowa powstała w wyniku działalności związku jest dochodem budżetu związku 
i wydatkowana jest w kolejnych latach budżetowych.

2. Powstałe straty związku są pokrywane przez jego członków.
3. Związek może zaciągnąć pożyczki i kredyty do wysokości określonej przez zgromadzenie.
4. Obsługę bankową związku prowadzi bank wybrany w trybie przepisów o zamówieniach 

publicznych.
5. Dyspozycja środkami pieniężnymi związku jest oddzielona od kasowego jej wykonania.

§ 37
1. Oświadczenie woli w imieniu związku w zakresie zarządu mieniem składa dwóch członków 

Zarządu.  Do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 
związku upoważniony jest jednoosobowo przewodniczący zarządu.

2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,  do jej 
skuteczności potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego (skarbnika) związku lub osoby 
przez niego upoważnionej.

§ 38
1. Związek odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Związek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych komunalnych osób prywatnych, 

a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania związku.

DZIAŁ VI. JAWNOŚĆ DZIAŁANIA ORGANÓW ZWIĄZKU

§ 39
1. Działalność organów związku jest jawna.  Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie 

z ustaw.
2. Jawność działania organów związku obejmuje w szczególności prawo do:

1) uzyskania informacji o działalności tych organów;
2)  wcześniejszego informowania mieszkańców gmin uczestników związku o terminach 

i miejscu posiedzeń zgromadzenia;
3)  wstępu na posiedzenia zgromadzenia związku i posiedzenia komisji, pod warunkiem, że nie 

wyłączono ich jawności;



4) wglądu do rejestru uchwał zgromadzenia i uchwał zarządu,  protokołów z posiedzeń 
zgromadzenia związku oraz posiedzeń związku,  a także do innych dokumentów 
wynikających z wykonywania zadań publicznych przez organy związku.

3. Informacji udziela się na wniosek złożony ustnie lub pisemnie. Odmowa udzielenia informacji 
lub dostępu do dokumentu dokonywana jest w formie pisemnej w terminie 14  dni od daty 
złożenia wniosku.

4. Dostęp do dokumentów, o których mowa w ust. 2, obejmuje prawo do:
1) uzyskania informacji;
2) wglądu do dokumentów;
3) sporządzania odpisów i notatek.

5. Udostępnianie dokumentów odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego. 
Do rozpoznania wniosku o udostępnienie dokumentów właściwy jest przewodniczący organu 
związku,  którego wniosek dotyczy.  Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje 
w drodze decyzji administracyjnej.

6. Udostępnienie dokumentów następuje niezwłocznie,  nie później jednak niż w terminie 14  dni 
od daty złożenia wniosku. Dokumenty udostępnia się w biurze związku w godzinach jego pracy, 
w obecności upoważnionego pracownika.

7. Jeżeli dokumenty,  o których mowa w ust.  2,  zawierają informacje,  co do których istnieją 
ustawowe ograniczenia jawności, udostępniane są z wyłączeniem tych informacji.

DZIAŁ VII. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ZWIĄZKU

§ 40
1. Nadzór nad działalnością związku sprawuje Prezes Rady Ministrów,  Wojewoda Śląski, 

a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.
2. Nadzór nad działalnością związku sprawowany jest na zasadach określonych w ustawie 

o samorządzie gminnym oraz ustawie z dnia 7  października 1992  r.  o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1113, z późn. zm.).

DZIAŁ VIII. ZMIANY W SKŁADZIE I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

§ 41
1. Związek ma charakter otwarty. O przyjęciu nowego członka rozstrzyga zgromadzenie w drodze 

uchwały określającej zasady i warunki przystąpienia nowego członka. W szczególności uchwała 
zgromadzenia powinna określać:
1) formę i zakres wniesienia wkładu majątkowego, który powinna wnieść gmina przystępująca 

do związku;
2) wysokość składki członkowskiej;
3) liczbę przedstawicieli w zgromadzeniu związku;
4) termin przystąpienia do związku.

2. Przyjęcie nowego członka następuje po podjęciu przez rade zainteresowanej gminy uchwały 
w sprawie przystąpienia do związku i przyjęcia jego statutu,  a także wyrażeniu zgody 
na wniesienie wkładu majątkowego,  po uprzednim poinformowaniu właściwego wojewody 
o zamiarze przystąpienia do związku.

3. Z wnioskiem o przystąpienie do związku występuje rada gminy.  Do wniosku załącza się 
uchwałę rady gminy zawierającą akceptację w sprawie przystąpienia do związku i przyjęcia 
jego statutu.

4. Uzyskanie statusu członka związku następuje po dokonaniu zmiany statutu związku w trybie 



przewidzianym do jego ustanowienia oraz dopełnieniu wymogów rejestrowych.

§ 42
Członkostwo w związku ustaje w razie:
1. wystąpienia członka ze związku;
2. zniesienia gminy będącej członkiem związku;
3. rozwiązania związku.

§ 43
1. Każdy członek może wystąpić ze związku ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
2. Wystąpienie członka ze związku następuje na podstawie uchwały podjętej przez radę gminy 

członka związku.  Uchwała o wystąpieniu ze związku powinna być podjęta przez 
zainteresowana radę gminy co najmniej na 6 miesięcy przed końcem roku kalendarzowego.

3. Uchwałę,  o której mowa w ust.  2,  uczestnik związku przekazuje niezwłocznie zarządowi 
związku.

4. Zgromadzenie związku może uzależnić wystąpienie członka ze związku od spełnienia 
określonych warunków.

5. Zmiany statutu wynikającej z wystąpienia gminy ze związku dokonuje się w trybie 
przewidzianym do jego ustanowienia.

§ 44
1. Nieruchomości oraz inne niepodzielne składniki majątku przekazywane związkowi przez jego 

członków nie podlegają zwrotowi w przypadku wystąpienia członka ze związku, jeżeli związek 
nie mógłby bez nich prawidłowo wykonywać swoich zadań statutowych na rzecz pozostałych 
członków związku.

2. W okolicznościach,  o których mowa w ust.  1,  następuje finansowe rozliczenie wkładu 
majątkowego członka, które wymaga zatwierdzenia przez zgromadzenie związku.

§ 45
1. Związek może wykluczyć członka ze związku tylko w przypadku:

1) udowodnionego działania na szkodę związku;
2) niewykonywania zobowiązań wobec związku przez okres dłuższy niż 3 miesiące;
3) nieprzestrzegania postanowień statutu związku.

2. Zgromadzenie zobowiązane jest do pisemnego powiadomienia członka o zamiarze wykluczenia 
go ze związku najpóźniej na 3 miesiące przed dniem wykluczenia.

3. Usunięcie członka ze związku następuje po uprzednim jego wysłuchaniu i złożeniu wyjaśnień w 
terminie wyznaczonym przez zgromadzenie.

4. Uchwałę w sprawie wykluczenia członka ze związku podejmuje zgromadzenie na wniosek 
zarządu.

5. Uchwała, o której mowa w ust. 4, powinna określić termin wykluczenia i zasady rozliczenia się 
ze związkiem.  Wykluczenie członka ze związku nie wyłącza możliwości dochodzenia przez 
związek roszczeń wynikłych z niewykonania zobowiązań na rzecz związku lub wyrządzenia 
związkowi szkody.

6. Zmiany statutu wynikającej z wykluczenia członka ze związku dokonuje się w trybie 
przewidzianym do jego ustanowienia.

§ 46
Zasady rozliczeń majątkowych z członkiem występującym lub usuniętym ze związku:
1. Występującemu lub usuniętemu ze związku członkowi zwraca się równowartość tego co 

wpłacił lub wniósł na poczet wkładu (bez odsetek lub amortyzacji)  z zastrzeżeniem ust.  2, 
pomniejszona o przypadające temu członkowi nakłady poniesione przez związek, 
z uwzględnieniem ich amortyzacji.



2. Nieruchomość i niepodzielne składniki majątkowe wniesione przez członków związku nie 
podlegają zwrotowi w przypadku wystąpienia lub usunięcia członka ze związku, o ile związek 
nie mógłby bez nich prawidłowo wykonywać swoich zadań statutowych na rzecz pozostałych 
jego członków.  W  tym  wypadku  występującemu  lub  usuniętemu  członkowi  przysługuje 
odszkodowanie  ustalane  odpowiednio  według  zasad  obowiązujących  przy  wywłaszczaniu 
nieruchomości.

§ 47
1. Rozwiązanie związku następuje:

1) na podstawie uchwały zgromadzenia związku o rozwiązaniu związku;
2) z innych przyczyn przewidzianych w statucie związku.

2. W przypadku rozwiązania związku majątek pozostały po zabezpieczeniu lub zaspokojeniu 
wierzycieli podlega podziałowi pomiędzy podmioty będące członkami w dniu rozwiązania 
związku, proporcjonalnie do wniesionego wkładu.

3. Nadwyżki środków finansowych w przypadku rozwiązania związku rozdzielane są na rzecz 
członków związku proporcjonalnie do wartości wniesionego przez nich wkładu.

§ 48
1. Rozwiązanie związku następuje po przeprowadzeniu likwidacji.  likwidacja związku następuje 

na podstawie uchwały zgromadzenia o postawieniu związku w stan likwidacji.
2. Likwidacje związku przeprowadza likwidator wyznaczony przez zgromadzenie.
3. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności.

1) sporządzenie planu likwidacji;
2) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji;
3) publiczne ogłoszenie o postawieniu związku w stan likwidacji o wraz z  wezwaniem 

ewentualnych wierzycieli do zgłoszenia swoich roszczeń wobec związku w terminie 
3 miesięcy od dnia ogłoszenia likwidacji;

4) zakończenie bieżących spraw związku;
5) ściągnięcie wierzytelności związku;
6) zaspokojenie zobowiązań związku
7) zbycie majątku związku;
8) sporządzenie sprawozdania z zakończenia likwidacji i przedstawienie do zatwierdzenia 

przez zgromadzenia;
9) zgłoszenie organowi rejestrowemu wniosku o wykreślenie związku z rejestru po 

zakończeniu jego likwidacji.
4. Likwidacje przeprowadza się na podstawie planu likwidacji. Plan likwidacji związku zatwierdza 

zgromadzenie związku po uprzednim wysłuchaniu opinii komisji rewizyjnej.  Podlega on 
wywieszeniu w siedzibie zarządu związku oraz przesłaniu do wiadomości wojewody 
i regionalnej izby obrachunkowej.

5. W przypadku likwidacji związku majątek pozostały po zabezpieczeniu lub zaspokojeniu 
wierzycieli ściągnięciu wierzytelności podlega podziałowi pomiędzy podmioty będące 
członkami w dniu rozwiązania związku proporcjonalnie do wniesionego wkładu. 

6. Pierwszeństwo do przejęcia obiektów,  urządzeń i zakładów związku maja ci członkowie 
związku,  na obszarze których obiekty te,  urządzenia i zakłady się znajdują z obowiązkiem 
spłaty pozostałych członków ponad wartość własnego wkładu.

7. Nadwyżki środków finansowych w przypadku likwidacji związku rozdzielane są na rzecz 
związku proporcjonalnie do wartości wniesionego wkładu.

8. Rozwiązanie związku następuje z chwila wykreślenia związku z rejestru.



Dział IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 49
1. Statut wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego
2. Zmiana statutu związku następuje w trybie przyjętym dla jego uchwalenia.

                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                      mgr Henryka Kapuścik      


