
Uchwała nr XXXI/183/2008
Rady  Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 19 listopada 2008 r.

W sprawie: zmiany statutu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”

Na podstawie art.67 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r  nr 
142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala co następuje

§1
W statucie Związku Międzygminnego Puszcza zielonka wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 statutu otrzymuje brzmienie:
 

1. Statutem  niniejszym  rządzi  się  Związek  Międzygminny,  zorganizowany  pod  nazwą 
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”.

2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
a) Związku – należy przez to rozumieć Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”;
b) Statucie  –  należy  przez  to  rozumieć  Statut  Związku  Międzygminnego  „Puszcza  

Zielonka”;
c) Projekcie  –  należy  przez  to  rozumieć  projekt  pod  nazwą:  „Kanalizacja  obszaru 

Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”, finansowany m. in. ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków z  
Funduszu Spójności.

d) Gminie Uczestniczącej w Projekcie – należy przez to rozumieć następujące Gminy,  
Członków Związku: 
 Gminę Czerwonak;
 Miasto i Gminę Murowana Goślina;
 Miasto i Gminę Pobiedziska;
 Miasto i Gminę Skoki;
 Miasto i Gminę Swarzędz.

2) §7 statutu otrzymuje brzmienie:

Do zadań Związku należy wspólne planowanie i wykonywanie na obszarze członków Związku 
zadań z zakresu:

1. projektów z wspólnie przyjętej strategii rozwoju turystyki;

2. realizacja zadań własnych Gmin Uczestniczących w Projekcie w zakresie zbiorowego 
odprowadzania  ścieków  w  oparciu  o  majątek  wytworzony  w  ramach  realizacji  
Projektu. W tym zakresie do zadań Związku należy:
 kształtowanie polityki opłat za odprowadzanie ścieków, w tym zatwierdzanie taryf;
 uchwalanie regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Związku w odniesieniu 

do usług świadczonych w oparciu o majątek wytworzony w ramach Projektu;
 wyznaczanie  kierunków  rozwoju  i  realizacja  polityki  inwestycyjno-

modernizacyjnej majątku wytworzonego w ramach Projektu;



 sprawowanie nadzoru nad podmiotem świadczącym na zlecenie Związku obsługę 
operatorską majątku wytworzonego w ramach Projektu.

3) § 9 ust 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

2. Członek zobowiązany jest wnieść jednorazowo swój udział do Związku w całości w ciągu 3 
miesięcy od dnia przystąpienia do Związku.

4) § 10 Statutu otrzymuje brzmienie:

Wniesione udziały stanowią dochód  Związku.

5) §14 statutu otrzymuje brzmienie:

Do właściwości Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach:
1. zmiany statutu Związku, z zachowaniem ustawowych kompetencji gmin;  
2. wyboru i odwołania Przewodniczącego Zgromadzenia i jego zastępcy;
3. powoływania i odwoływania Głównego Księgowego Związku;
4. wyboru  i odwoływania członków Zarządu;
5. powoływania i odwoływania członków Komisji Rewizyjnej;
6. powoływania i odwoływania członków  Rady Naukowej;
7. ustalanie wynagrodzeń dla członków Zarządu;
8. wyznaczania likwidatora;
9. uchwalania budżetu Związku, rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu oraz  

podejmowania uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego 
tytułu;

10. uchwalania  wysokości składki rocznej na działalność Związku i ewentualnych dopłat;
11.  określenia  zasad zbycia,  nabycia,  obciążenia  nieruchomości  gruntowych oraz  ich 

wydzierżawienia i najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Do ich  
uchwalenia Zarząd podejmuje decyzję za zgodą Zgromadzenia;

12.  zaciągania pożyczek i kredytów;
13. tworzenia i przystępowania do spółek, oraz występowania z nich i rozwiązywania,;
14. określenia  wysokości  sumy,  do  której  Zarząd  może  samodzielnie  zaciągać  

zobowiązania;
15. tworzenia,  likwidacji  i  reorganizacji  zakładów i  innych jednostek  organizacyjnych  

Związku;
16. ustanawiania regulaminów obowiązujących w Związku;
17. ustalania opłat za odprowadzanie ścieków, w tym zatwierdzanie taryf na terenie gmin 

uczestniczących w Projekcie;
18. uchwalania regulaminu odprowadzania ścieków na terenie gmin uczestniczących w 

Projekcie;
19. przyjmowania nowego członka Związku;
20.  ustalenia rodzajów i ilości stanowisk pracy w Biurze Związku;
21.  rozwiązania Związku z zastrzeżeniem przesłanek opisanych w § 47 Statutu;
22. stanowienia o podziale zysku i start wynikłych  z działalności  Związku;
23. w sprawach podejmowania współpracy z innymi organizacjami.

6) § 19 statutu uchyla się,

7) § 21 statutu uchyla się,  



8) § 22 statutu ust.2 uchyla się,

 9) § 23 statutu otrzymuje brzmienie:

Zarząd Związku jest trzyosobowy i składa się z Przewodniczącego i dwóch członków Zarządu.

10)  §24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Jednym z Członków Zarządu może być osoba spoza Zgromadzenia Związku.

11) § 25 ust 2 pkt b) uchyla się, 

12) 26 § po pkt 1  dodaje się  pkt.  1a o treści:  
 
1a „kieruje biurem Związku”, 

13) §27 ust.  2 otrzymuje brzmienie:

2.  Jeżeli  czynność  prawna  może  spowodować  powstanie  zobowiązań  pieniężnych,  do  jej  
skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Głównego Księgowego  Związku lub osoby przez 
niego upoważnionej.

14)       § 28 uchyla się,

15)  § 29 ust 1. otrzymuje brzmienie: 

1. W celu wykonywania swojej funkcji kontrolnej Zgromadzenie powołuje Komisję Rewizyjną 
składającą się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie na czas 
trwania kadencji

16) § 32 uchyla się

17) § 33  dodaje się ustęp 3, 4 i 5 o brzmieniu:

3. W skład majątku Związku wchodzi m.in. majątek wytworzony w ramach realizacji Projektu.  
Majątek ten stanowi własność Związku.

4.  Gminy  uczestniczące  w  Projekcie  partycypują  we  wszelkich  kosztach  związanych  z  
realizacją Projektu w następujących proporcjach:

Gmina Czerwonak 18,5%
Miasto i Gmina Murowana Goślina 23,2%
Miasto i Gmina Pobiedziska 29,5%
Miasto i Gmina Skoki 10,5%
Miasto i Gmina Swarzędz 18,3%

5. Koszty pozostałych działań i projektów Związku ponoszą gminy członkowskie w stopniu  
proporcjonalnym do udziału w tych działaniach i projektach.
 



18) § 34    uzyskuje brzmienie:

Dochody z majątku Związku powinny być użyte na prowadzenie działalności i  utrzymanie  
Związku.

19) §36 ust.5 uzyskuje brzmienie:

Budżet  jest  uchwalany  do  końca  roku  poprzedzającego  rok  budżetowy,  a  w  szczególnie  
uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego. 

      ust.8 uzyskuje brzmienie:
Do  dnia  ustalenia  budżetu  przez  Regionalną  Izbę  Obrachunkową  podstawą  gospodarki  
budżetowej jest projekt budżetu, o którym mowa w ust.4.

20) §37     uzyskuje brzmienie:

Ustala się następujące zasady korzystania z obiektów i urządzeń:
1)podstawowym  celem  Związku  jest  wykorzystanie  majątku  dla  zaspokojenia  potrzeb 

mieszkańców Gmin - członków Związku;
2)z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej, wszystkie urządzenia i obiekty wytworzone przez Związek w 

ramach  realizacji  projektów  są  wykorzystywane  przez  gminy  uczestniczące  w  tych  
projektach;

3)Majątek wytworzony w ramach Projektu służy zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gmin 
Uczestniczących w Projekcie w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. 

21) § 38   uzyskuje brzmienie:

1.  Za  zobowiązania  przyjęte  wobec  osób  trzecich  Związek  odpowiada  całym  swoim 
majątkiem, a członkowie Związku do wysokości sumy swoich udziałów, których jeszcze nie 
wpłacili  z  zastrzeżeniem  §  33  ust.  4  oraz  §  45  ust.  2.  Gmina  Kiszkowo  nie  ponosi  
odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w ramach Projektu.
 2. Byli członkowie Związku odpowiadają w powyższych granicach za wszystkie zobowiązania 
Związku, powstałe do chwili ich wystąpienia.”

22) § 39 uchyla się,

23) § 41 ust 1 otrzymuje brzmienie:

1. Rada Gminy kandydującej podejmuje uchwałę o przystąpieniu do Związku i przyjęciu jego 
statutu.

24) § 43 uchyla się pkt 2, 

25) § 44 otrzymuje brzmienie:

1. Członek Związku jest zobowiązany  oznajmić zamiar wystąpienia ze Związku najpóźniej na 
sześć miesięcy przed końcem roku kalendarzowego.
2.  Podstawą   wystąpienia  jest  uchwała  Rady  Gminy  podjęta  przed  dniem  30  czerwca  
wchodząca w życie nie wcześniej niż 1 stycznia następnego roku.



26) § 45 otrzymuje brzmienie:

1. Gminy Uczestniczące w Projekcie zobowiązują się nie występować ze związku przez okres,  
w  którym  następuje  spłata  kredytów  i  pożyczek  zaciągniętych  przez  Związek  w  celu  
finansowania Projektu.
2.  Podjęcie  przez Radę Gminy uchwały o wystąpieniu ze  Związku mimo treści  ust.  1 nie  
zwalnia  tej  Gminy  ze  zobowiązań  na  rzecz  Związku  wynikających  z  realizacji  inwestycji  
objętej Projektem.

27) § 46 otrzymuje brzmienie:

1. Zwrot lub podział majątku w wypadku ustąpienia członka ze Związku każdorazowo określa  
Zgromadzenie.
2.  Wystąpienie  ze  związku  Gminy  uczestniczącej  w  Projekcie   nie  powoduje  zwrotu  lub  
podziału majątku wytworzonego w ramach Projektu. Występująca gmina nie może domagać 
się z tego tytułu odszkodowania.

28)  § 48 otrzymuje brzmienie:

1. W wypadku rozwiązania Związku jego majątek, po zaspokojeniu wszelkich zobowiązań i  
roszczeń wierzycieli,  przechodzi na rzecz dotychczasowych członków Związku odpowiednio 
do ich udziałów, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
2. Pierwszeństwo do przejęcia jednostek organizacyjnych Związku, mają gminy na obszarze  
których owe jednostki organizacyjne się znajdują z obowiązkiem spłaty pozostałych członków  
ponad wartość własnego udziału.
3.  W sytuacji,  o której  mowa w ust.  1 majątek wytworzony w ramach Projektu przypada 
Gminom, na terenie których się znajduje, z ewentualnym rozliczeniem poniesionych nakładów 
w sposób ustalony uchwałą Zgromadzenia.

29) § 57 uchyla się,

§ 2

Stanowi się jednolity tekst statutu, który jest załącznikiem do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 4

Uchyla się uchwałę nr XXV/148/2008 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2008 r. w  sprawie 
zmiany statutu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
do uchwały nr XXXI/183/2008

Rady Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 19 listopada 2008 r.

W sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”

Rada Gminy uchwałą nr XXV/148/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. (uchylaną niniejszą 
uchwałą) dokonała szeregu zmian w statucie Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. 
Uchwała ta została zatwierdzona przez organ nadzoru czyli Wojewodę Wielkopolskiego, ale 
zgłosił do niej uwagi Organ rejestrujący zmiany statutu  – Minister Administracji i Spraw 
Wewnętrznych. W swoich uwagach wskazał na konieczność korekty §16 ust.1 statutu poprzez 
wykreślenie  możliwości  zwołania   Zgromadzenia  Związku  przez  osobę  wskazaną  przez 
Przewodniczącego Zgromadzenia. Minister stwierdził, że takie rozwiązanie zaproponowane 
w statucie nie znajduje podstaw w przepisach,  które w sposób jednoznaczny wskazują, że 
Zgromadzenie zwołuje Przewodniczący lub jego zastępca.

Jednocześnie  wskazano, że tekst  jednolity statutu odbiega od obecnie  stosowanych 
zasad legislacji, gdyż zmienia numerację paragrafów pomijając przepisy uchylone, zamiast 
wskazania uchyleń w tekście bez zmiany numeracji.

Chcąc  wypełnić  zalecenia  Ministra  konieczna  była  obecna  zmiana  statutu 
uwzględniająca przedstawione uwagi. W związku z tym, że poprzednia uchwała o zmianie 
statutu nie została uchylona przez Wojewodę Wielkopolskiego, funkcjonuje ona w obrocie 
prawnym,  choć zmiany statutu jako niezarejestrowane przez Ministra nie weszły w życie. 
Aby zapewnić jak najlepszą przejrzystość wprowadzanych zmian niniejsza uchwała uchyla 
poprzednie zmiany  (uchwałę nr XXV/148/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r.)   i  powtarza je 
teraz uwzględniając jednocześnie uwagi Ministra co do treści § 16 ust.1  jak i formy tekstu 
jednolitego. 



STATUT 
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO 

„PUSZCZA ZIELONKA”

CZĘŚĆ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Statutem  niniejszym  rządzi  się  Związek  Międzygminny,  zorganizowany  pod 
nazwą Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”.

2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
a) Związku  –  należy  przez  to  rozumieć  Związek  Międzygminny  „Puszcza 

Zielonka”;
b) Statucie  –  należy  przez  to  rozumieć  Statut  Związku  Międzygminnego 

„Puszcza Zielonka”;
c) Projekcie  –  należy  przez  to  rozumieć  projekt  pod  nazwą:  „Kanalizacja 

obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”, finansowany m.in. 
ze  środków  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 
Wodnej oraz środków z Funduszu Spójności.

d) Gminie Uczestniczącej w Projekcie – należy przez to rozumieć następujące 
Gminy, Członków Związku: 
ii. Gminę Czerwonak;
iii. Miasto i Gminę Murowana Goślina;
iv. Miasto i Gminę Pobiedziska;
v. Miasto i Gminę Skoki;
vi. Miasto i Gminę Swarzędz.

§2
Członkami Związku są:

1.Gmina Czerwonak
2.Gmina Kiszkowo
3.Miasto i Gmina Murowana Goślina
4.Miasto i Gmina Pobiedziska
5.Miasto i Gmina Skoki
6.Miasto i Gmina Swarzędz.

§3

Związek działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 z późn. zmianami).

§4

Związek posiada osobowość prawną.



§5

Siedzibą związku jest miasto Murowana Goślina.

§6

Związek został utworzony na czas nieoznaczony.

§7

Do zadań Związku należy wspólne planowanie i wykonywanie na obszarze członków 
Związku zadań z zakresu:

1. projektów z wspólnie przyjętej strategii rozwoju turystyki;
2. realizacja  zadań  własnych  Gmin  Uczestniczących  w  Projekcie  w  zakresie 

zbiorowego  odprowadzania  ścieków  w  oparciu  o  majątek  wytworzony  w 
ramach realizacji Projektu. W tym zakresie do zadań Związku należy:

vii. kształtowanie  polityki  opłat  za  odprowadzanie  ścieków,  w  tym 
zatwierdzanie taryf;

viii. uchwalanie  regulaminu  odprowadzania  ścieków  na  terenie  Związku  w 
odniesieniu  do usług świadczonych w oparciu  o  majątek wytworzony w 
ramach Projektu;

ix. wyznaczanie  kierunków  rozwoju  i  realizacja  polityki  inwestycyjno-
modernizacyjnej majątku wytworzonego w ramach Projektu;

x. sprawowanie nadzoru nad podmiotem świadczącym na zlecenie Związku 
obsługę operatorską majątku wytworzonego w ramach Projektu.

§8

W realizowaniu zadań Związek współpracuje ze wszystkimi podmiotami, których cel i 
zakres działania jest pokrewny zadaniom Związku.

§9

1. Poszczególni  członkowie  uczestniczą  w  Związku  udziałami  członkowskimi  w 
wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zł).

2. Członek zobowiązany jest wnieść jednorazowo swój udział do Związku w całości 
w ciągu 3 miesięcy od dnia przystąpienia do Związku.

§10

Wniesione udziały stanowią dochód Związku.

CZĘŚĆ II – ORGANY ZWIĄZKU



§11
Organami Związku są:
3. Zgromadzenie Związku, które jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku, 

zwane dalej Zgromadzeniem;
4. Zarząd  Związku,  który  jest  organem  wykonawczym  Związku,  zwany  dalej 

Zarządem.

§12

− W skład Zgromadzenia wchodzą: wójtowie i burmistrzowie Gmin uczestniczących 
w Związku.

− Każdy przedstawiciel ma w Zgromadzeniu tylko jeden głos.
− Na  wniosek  wójta  lub  burmistrza  gminy  Rada  Gminy  może  powierzyć 

reprezentowanie  gminy  w  Zgromadzeniu  zastępcy  wójta  lub  burmistrza  albo 
radnemu.

§13

1. Kadencja Zgromadzenia jest równa kadencji Rad Gmin.
2. Przedstawiciele ustępujący na skutek upływu kadencji Zgromadzenia pełnią swe 

obowiązki do czasu ukonstytuowania się Zgromadzenia w nowym składzie.

§14

Do właściwości Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach:

1. zmiany statutu Związku, z zachowaniem ustawowych kompetencji gmin;
2. wyboru i odwołania Przewodniczącego Zgromadzenia i jego zastępcy;
3. powoływania i odwoływania Głównego Księgowego Związku;
4. wyboru i odwoływania członków Zarządu;
5. powoływania i odwoływania członków Komisji Rewizyjnej;
6. powoływania i odwoływania członków  Rady Naukowej;
7. ustalanie wynagrodzeń dla członków Zarządu;
8. wyznaczania likwidatora;
9. uchwalania  budżetu  Związku,  rozpatrywania  sprawozdania  z  wykonania 

budżetu oraz podejmowania uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 
absolutorium z tego tytułu;

10.uchwalania  wysokości składki rocznej na działalność Związku i ewentualnych 
dopłat;

11.określenia zasad zbycia, nabycia, obciążenia nieruchomości gruntowych oraz 
ich  wydzierżawienia  i  najmu  na  okres  dłuższy  niż  3  lata  lub  na  czas 
nieoznaczony.  Do  ich  uchwalenia  Zarząd  podejmuje  decyzję  za  zgodą 
Zgromadzenia;

12.zaciągania pożyczek i kredytów;
13. tworzenia  i  przystępowania  do  spółek,  oraz  występowania  z  nich  i 

rozwiązywania;
14.określenia  wysokości  sumy,  do  której  Zarząd może samodzielnie  zaciągać 

zobowiązania;



15. tworzenia,  likwidacji  i  reorganizacji  zakładów  i  innych  jednostek 
organizacyjnych Związku;

16.ustanawiania regulaminów obowiązujących w Związku;
17.ustalania  opłat  za  odprowadzanie  ścieków,  w  tym  zatwierdzanie  taryf  na 

terenie gmin uczestniczących w Projekcie;
18.uchwalania  regulaminu  odprowadzania  ścieków  na  terenie  gmin 

uczestniczących w Projekcie;
19.przyjmowania nowego członka Związku;
20.ustalenia rodzajów i ilości stanowisk pracy w Biurze Związku;
21. rozwiązania Związku z zastrzeżeniem przesłanek opisanych w § 47 Statutu;
22.stanowienia o podziale zysku i start wynikłych  z działalności  Związku;
23.w sprawach podejmowania współpracy z innymi organizacjami.

§15

Zgromadzenie może do poszczególnych spraw powoływać komisje.

§16

1. Posiedzenie Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący, a w razie przeszkody jego 
zastępca.

2. Zwyczajne posiedzenia Zgromadzenia powinny być zwoływane w miarę potrzeby 
co najmniej jeden raz na kwartał.

3. Posiedzenie nadzwyczajne jest zwoływane na żądanie Zarządu, co najmniej 1/3 
przedstawicieli lub organu nadzoru.

4. O  zwołaniu  posiedzenia  przedstawiciele  otrzymują,  za  dowodem  doręczenia, 
zawiadomienie co najmniej 7dni przed rozpoczęciem obrad wraz z porządkiem 
obrad oraz niezbędnymi dokumentami i materiałami.

§17

Posiedzenia  Zgromadzenia  są  protokołowane.  Protokół  zostaje  przyjęty  przez 
Zgromadzenie  na  następnym  posiedzeniu.  Protokół  podpisuje  Przewodniczący 
Zgromadzenia.

§18

Pierwszą sesję Zgromadzenia organizuje oraz przewodniczy obradom przedstawiciel 
gminy, która wystąpiła z inicjatywą utworzenia Związku.

§19
(uchylony)

§20



Głosowanie w Zgromadzeniu jest  jawne,  bądź tajne, gdy wymagają tego przepisy 
ustawy o samorządzie gminnym.

§21
(uchylony)

§22

1. Uchwały  Zgromadzenia  są  podejmowane  bezwzględną  większością  głosów 
statutowej liczby członków Zgromadzenia.

2. (uchylony)

§23

Zarząd Związku jest trzyosobowy i składa się z Przewodniczącego i dwóch członków 
Zarządu.

§24

1. Zarząd  wybierany  jest  na  kadencję  Zgromadzenia  bezwzględną  większością 
głosów przy obecności 2/3 przedstawicieli w Zgromadzeniu.

2. Przy wyborze poszczególnych członków Zarządu głosuje się na każdego członka 
osobno.

3. Jednym z Członków Zarządu może być osoba spoza Zgromadzenia Związku.  

§25

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Związku nie zastrzeżone 
ustawą i statutem na rzecz innych organów Związku.

2. W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:
a)zarządzanie majątkiem Związku w oparciu  o zasady niniejszego statutu  i 
przepisy ustanowione przez Zgromadzenie;
b)(uchylony)
c)nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Związku;
d)sporządzanie  projektu  budżetu  Związku,  przedstawianie  Zgromadzeniu 
rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Związku;
e)składanie  Zgromadzeniu  sprawozdań  z  działalności  i  stanu  majątkowego 
Związku raz na rok;
f)zatrudnianie pracowników Związku;
g)wykonywanie uchwał Zgromadzenia.

§26

Przewodniczący Zarządu:
1. organizuje pracę Zarządu;
1a kieruje biurem Związku;



2. przewodniczy w posiedzeniach Zarządu;
3. kieruje bieżącymi sprawami i reprezentuje Związek na zewnątrz;
4. jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Związku;
5. podejmuje  czynności  należące  do  właściwości  Zarządu  w  sprawach  nie 

cierpiących  zwłoki.  Czynności  te  wymagają  zatwierdzenia  na  najbliższym 
posiedzeniu Zarządu.

§27

1. Oświadczenie woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem składają dwaj 
członkowie Zarządu.

2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, 
do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Głównego Księgowego Związku 
lub osoby przez niego upoważnionej.

§28
(uchylony)

§29

1. W celu wykonywania swojej  funkcji  kontrolnej Zgromadzenie powołuje Komisję 
Rewizyjną składającą się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez 
Zgromadzenie na czas trwania kadencji.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą wyłącznie członkowie Zgromadzenia, którzy 
nie  są  członkami  Zarządu.  Członkiem  Komisji  Rewizyjnej  nie  może  być 
Przewodniczący Zgromadzenia oraz jego zastępcy.

3. Przewodniczącym Komisji jest osoba wybrana spośród członków Zgromadzenia.
4. Komisja Rewizyjna może powołać osoby także spoza Zgromadzenia mające głos 

doradczy.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§30

5) Komisja Rewizyjna bada roczne sprawozdania z działalności Związku.
6) Komisja  Rewizyjna  uprawniona  jest  do  kontroli  jednostek  organizacyjnych 

Związku.
7) Sposób  dokonywania  kontroli  określa  osobny  regulamin  uchwalony  przez 

Zgromadzenie.
8) Komisja Rewizyjna składa Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności i 

przesyła jego odpis Zarządowi.
9) Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Związku i występuje z wnioskiem 

do Zgromadzenia Związku w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium 
Zarządowi.  Wniosek  w  sprawie  absolutorium  podlega  zaopiniowaniu  przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową.

10)Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu.
11)Komisja Rewizyjna przygotowuje opinię o planie likwidacji Związku.



§31

1. W celu wspierania działań Związku Zgromadzenie powołuje Radę Naukową.
2. Rada Naukowa opracowuje regulamin działalności, który podlega zatwierdzeniu 

przez Zgromadzenie. Regulamin określa zakres działania Rady Naukowej.

§32
(uchylony)

CZĘŚĆ III - MAJĄTEK ZWIĄZKU

§33

1. Majątek  Związku  jest  odrębny  od  majątku  członków  Związku  i  powinien  być 
odrębnie zarządzany.

2. Księgowość  Związku  jest  prowadzona  odrębnie  od  księgowości  członków 
Związku.

3. W skład majątku Związku wchodzi m.in. majątek wytworzony w ramach realizacji 
Projektu. Majątek ten stanowi własność Związku.

4. Gminy uczestniczące w Projekcie partycypują we wszelkich kosztach związanych 
z realizacją Projektu w następujących proporcjach:

Gmina Czerwonak 18,5%
Miasto i Gmina Murowana Goślina 23,2%
Miasto i Gmina Pobiedziska 29,5%
Miasto i Gmina Skoki 10,5%
Miasto i Gmina Swarzędz 18,3%

5. Koszty pozostałych działań i projektów Związku ponoszą gminy członkowskie w 
stopniu proporcjonalnym do udziału w tych działaniach i projektach.

 

§34

Dochody  z  majątku  Związku  powinny  być  użyte  na  prowadzenie  działalności  i 
utrzymanie Związku.

§35

Dochodami Związku są w szczególności:
1.dochody z majątku, jednostek organizacyjnych Związku;
2.udziały członków Związku;
3.wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego;
4.dotacje, darowizny, zapisy dokonywane na rzecz Związku;
5.wpływy jednorazowe uzyskane ze sprzedaży części majątku Związku;
6.dochody z działalności statutowej Związku;
7.inne przychody.



§36

1. Związek  samodzielnie  prowadzi  gospodarkę  finansową  na  podstawie  budżetu 
Związku zwanego dalej budżetem.

2. Budżet uchwalany jest na rok kalendarzowy.
3. Projekt budżetu przygotowuje Zarząd.
4. Projekt  budżetu  z  objaśnieniami  Zarząd  Związku  przedkłada  Zgromadzeniu 

najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

5. Budżet  jest  uchwalany  do  końca  roku  poprzedzającego  rok  budżetowy,  a  w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 marca roku 
budżetowego. 

6. Procedurę  uchwalania  budżetu  oraz  rodzaje  i  szczegółowość  materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi określa Zgromadzenie Związku.

7. W  przypadku  nieuchwalenia  budżetu  w  terminie,  o  którym  mowa  w  ust.5, 
Regionalna  Izba  Obrachunkowa  ustala  budżet  Związku  w  zakresie 
obowiązkowych  zadań  własnych  oraz  zadań  zleconych  w  terminie  do  końca 
kwietnia roku budżetowego.

8. Do  dnia  ustalenia  budżetu  przez  Regionalną  Izbę  Obrachunkową  podstawą 
gospodarki budżetowej jest projekt budżetu, o którym mowa w ust.4.

§37

Ustala się następujące zasady korzystania z obiektów i urządzeń:
1) podstawowym celem Związku jest  wykorzystanie  majątku dla  zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców Gmin - członków Związku;
2) z zastrzeżeniem pkt.  3 poniżej,  wszystkie urządzenia i obiekty wytworzone 

przez Związek w ramach realizacji projektów są wykorzystywane przez gminy 
uczestniczące w tych projektach;

3) Majątek  wytworzony  w  ramach  Projektu  służy  zaspokojeniu  potrzeb 
mieszkańców  Gmin  Uczestniczących  w  Projekcie  w  zakresie  zbiorowego 
odprowadzania ścieków. 

§38

1. Za zobowiązania przyjęte wobec osób trzecich Związek odpowiada całym swoim 
majątkiem, a członkowie Związku do wysokości sumy swoich udziałów, których 
jeszcze nie wpłacili z zastrzeżeniem § 33 ust. 4 oraz § 45 ust. 2. Gmina Kiszkowo 
nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w ramach Projektu.

2. Byli  członkowie  Związku  odpowiadają  w  powyższych  granicach  za  wszystkie 
zobowiązania Związku, powstałe do chwili ich wystąpienia.

§39
(uchylony)



CZĘŚĆ IV - ZMIANY W SKŁADZIE I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

§40

1. O przyjęciu nowego członka rozstrzyga Zgromadzenie w drodze uchwały.
2. Uchwała powinna określać:

a)warunki  szczególne,  od  spełnienia  których  Zgromadzenie  uzależnia 
przystąpienie gminy do Związku;
b)terminy przystąpienia.

§41

Rada Gminy kandydującej podejmuje uchwałę o przystąpieniu do Związku i przyjęciu 
jego statutu.
Do wniosku załącza się uchwałę Rady Gminy w sprawie przystąpienia do Związku i 
przyjęcia jego statutu.

§42

2. Zmiana granic gminy nie powoduje utraty członkostwa w Związku.
3. Gmina ma obowiązek powiadomić Związek o zmianie granicy.

§43

Członkostwo w Związku ustaje w razie:
1. wystąpienia członka ze Związku;
2. (uchylony)
3. likwidacji jednostki podziału terytorialnego pociągającej za sobą zniesienie 

gminy.

§44

1. Członek  Związku  jest  zobowiązany  oznajmić  zamiar  wystąpienia  ze  Związku 
najpóźniej na sześć miesięcy przed końcem roku kalendarzowego.

2. Podstawą wystąpienia jest uchwała Rady Gminy podjęta przed dniem 30 czerwca 
wchodząca w życie nie wcześniej niż 1 stycznia następnego roku.

§45

1. Gminy Uczestniczące w Projekcie zobowiązują się nie występować ze Związku 
przez okres, w którym następuje spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych przez 
Związek w celu finansowania Projektu.

2. Podjęcie przez Radę Gminy uchwały o wystąpieniu ze Związku mimo treści ust. 1 
nie zwalnia tej Gminy ze zobowiązań na rzecz Związku wynikających z realizacji 
inwestycji objętej Projektem.

§46



24.Zwrot  lub  podział  majątku  w  wypadku  ustąpienia  członka  ze  Związku 
każdorazowo określa Zgromadzenie.

25.Wystąpienie ze związku Gminy uczestniczącej w Projekcie nie powoduje zwrotu 
lub podziału majątku wytworzonego w ramach Projektu. Występująca gmina nie 
może domagać się z tego tytułu odszkodowania.

§47
Rozwiązanie Związku następuje:

1. gdy liczba członków spadnie poniżej 2 (dwóch);
2. wskutek zgodnych uchwał Rad Gmin wszystkich członków Związku.

§48

1. W  wypadku  rozwiązania  Związku  jego  majątek,  po  zaspokojeniu  wszelkich 
zobowiązań  i  roszczeń  wierzycieli,  przechodzi  na  rzecz  dotychczasowych 
członków Związku odpowiednio do ich udziałów, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

2. Pierwszeństwo do przejęcia jednostek organizacyjnych Związku, mają gminy na 
obszarze których owe jednostki organizacyjne się znajdują z obowiązkiem spłaty 
pozostałych członków ponad wartość własnego udziału.

3. W  sytuacji,  o  której  mowa  w  ust.  1  majątek  wytworzony  w  ramach  Projektu 
przypada Gminom, na terenie których się znajduje, z ewentualnym rozliczeniem 
poniesionych nakładów w sposób ustalony uchwałą Zgromadzenia.

§49

Rozwiązanie Związku odbywa się pod nadzorem Komisarza wyznaczonego przez 
organ nadzorczy (Wojewoda Wielkopolski).

§50

Likwidatora  Związku  wyznacza  Zgromadzenie.  Do  obowiązków likwidatora  należy 
przeprowadzenie  kontroli  dokumentacji  Związku,  ustalenie  stanu  majątkowego 
Związku i opracowanie planu likwidacji. Likwidatorem może być członek ostatniego 
Zarządu lub osoba wybrana przez Zgromadzenie, jeżeli ustawy nie stanową inaczej. 
Likwidatorem może być osoba prawna.

§51

Plan likwidacji  zatwierdza Zgromadzenie po wysłuchaniu opinii  Komisji  Rewizyjnej 
albo doraźnie powołanej Komisji  Kontroli.  Komisja Kontroli  powoływana jest przez 
organ nadzoru.

§52

Zatwierdzony plan likwidacji Związku wywiesza się w siedzibie Związku i przesyła do 
wiadomości  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu  i  Wojewody 
Wielkopolskiego.



§53

Po  upływie  6  (sześciu)  miesięcy  od  dnia  ogłoszenia  planu  likwidacji  Związku 
członkowie Związku przejmują przypadające im części majątku, chyba że zgłoszono 
wobec planu zastrzeżenia uzasadniające jego zmianę.

§54

Kwoty pieniężne przeznaczone na zaspokojenie roszczeń osób trzecich, które nie 
zostały odebrane składa się do depozytu sądowego.

CZĘŚĆ V - NADZÓR NAD ZWIĄZKIEM

§55

Nadzór  nad  Związkiem  sprawuje  Wojewoda  Wielkopolski  i  Regionalna  Izba 
Obrachunkowa z siedzibą w Poznaniu.

§56

Zakres i sposób nadzoru określa ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( 
Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 z późn. zmianami) i ustawa z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 55 z 2001 r. poz.577 z 
późn. zmianami).

§57
(uchylony)

CZĘŚĆ VI - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§58

Zmiana niniejszego statutu następuje w trybie przyjętym do jego ustanowienia.

§59

Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.


