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OBWIESZCZENIE NR 1/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DORZECZA GÓRNEJ SKAWY - ŚWINNA PORĘBA
z dnia 4 marca 2016 roku
Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 7/2004 Walnego Zgromadzenia Związku Gmin
Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia nowego statutu
Związku Gmin
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 ze zm.) ogłasza się w załączeniu do niniejszego
obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr 7/2004 Walnego Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Górnej
Skawy - Świnna Poręba z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia nowego statutu Związku Gmin
Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba (Dz. U. Województwa Małopolskiego Nr 373 z dnia 4 grudnia
2004 r. pozycja 3979), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) uchwałą nr 11/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba z dnia
10 czerwca 2014 r., ze zmianami przyjętymi
2) uchwałą Nr XXXII/280/2014 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany
statutu Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba,
3) uchwałą Nr XL/307/14 Rady Gminy Stryszawa z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zmiany statutu
Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba,
4) uchwałą Nr XLVII/352/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 26 września2014 r. w sprawie
zmiany statutu Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba,
5) uchwałą Nr LII/437/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany statutu
Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba (Dziennik Urzędowy Województwa
Małopolskiego z dnia 19 lutego 2015 r. poz. 881) zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego
obwieszczenia.
2. Treść tekstu jednolitego nie obejmuje:
1) § 3 uchwały Nr 7/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia nowego statutu Związku Gmin
Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba w Suchej Beskidzkiej, który stanowi, że uchwała wchodzi
w życie z dniem podjęcia,
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2) § 4 uchwały Nr 11/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Dorzecza
Górnej Skawy - Świnna Poręba w Suchej Beskidzkiej, który stanowi, że uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin
Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba
mgr inż. Stanisław Pudo
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Załącznik do uchwały nr 7/2004
Walnego Zgromadzenia Związku Gmin
Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba
z dnia 30 sierpnia 2004 r.

STATUT
Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba
I. Preambuła
My mieszkańcy gmin dorzecza górnej Skawy, przekonani o tym, iż czyste środowisko jest
niezbędnym warunkiem naszego zdrowia i rozwoju oraz wiedząc, iż ze względów
ekonomicznych i technicznych nasze gminy nie są w stanie indywidualnie sprostać zadaniu
uzdrowienia i ochrony tego środowiska, postanawiamy zawiązać związek gmin, który
w naszym imieniu i dla naszego wspólnego dobra zadanie to wykona.
II. Postanowienia ogólne
§ 1.
Nazwa Związku Międzygminnego zwanego dalej Związkiem, brzmi: Związek Gmin
Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba. Związek może używać skrótu: ZGDGS - Świnna
Poręba.
§ 2.
Siedzibą Związku jest Miasto Sucha Beskidzka.
§ 3.
1. Członkami Związku są gminy Województwa Małopolskiego:
1) Gmina Jordanów;
2) Gmina Stryszawa;
3) Miasto Sucha Beskidzka;
4) Gmina Zawoja;
zwane dalej Członkami.
2. Do Związku mogą przystępować inne Gminy Województwa Małopolskiego jak i
Śląskiego.
3. Do Związku przyjęta może być gmina po uprzednim podjęciu przez właściwą radę gminy
uchwał o:
1) przystąpieniu do Związku;
2) przyjęciu Statutu Związku i wyznaczeniu przedstawicieli gminy do Zgromadzenia;
3) wniesieniu do Związku mienia służącego do świadczenia usług publicznych w
zakresie działania Związku na terenie tej gminy.
§ 4.
Związek zostaje utworzony na czas nieokreślony.
§ 5.
Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
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III. Zadania Związku
§ 6.
Związek wykonuje zadania z zakresu gospodarki odpadami o charakterze użyteczności
publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb
mieszkańców gmin Członków Związku związane z utrzymaniem czystości i porządku
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez świadczenie usług
publicznych w wykonaniu obowiązku służby publicznej na terenach gmin - Członków
Związku, polegające na:
1) budowie, utrzymaniu i eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów;
2) budowie, eksploatacji i rekultywacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów;
3) organizowaniu i wdrażaniu systemów zbiórki i segregacji odpadów;
4) tworzeniu, utrzymaniu i eksploatacji punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców
Związku, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;
5) prowadzeniu działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
§ 7.
1. Związek może wykonywać zadania administracji rządowej na podstawie porozumień
z właściwymi organami tych administracji.
2. Na wykonywanie zadań, określonych w ust. 1, Związek otrzymuje środki finansowe
w koniecznej wysokości, a szczegółowe zasady i terminy przekazywania tych środków
zostaną określone w zawartych porozumieniach.
3. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w porozumieniach, Związkowi
przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych.
§ 8.
Zadania, o których mowa w § 6 i § 7 Związek realizuje przez:
1. organizowanie finansowania prac związanych z powstaniem i realizacją zadań;
2. gromadzenie i udostępnianie Członkom informacji niezbędnych do powstania i realizacji
zadań;
3. opracowanie i rekomendowanie Członkom lokalnych przepisów, stanowiących nakazy,
zakazy, bodźce i zachęty dla ochrony środowiska.
§ 9.
1. W celu wykonywania zadań statutowych Związek może tworzyć jednostki organizacyjne,
w tym przedsiębiorstwa i spółki oraz zawierać umowy z tymi podmiotami.
2. Związek nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania
o charakterze użyteczności publicznej.
IV. Organy Związku, ich struktura i tryb działania
§ 10.
Organami Związku są:
1. Zgromadzenie Związku zwane dalej Zgromadzeniem, które jest organem stanowiącym
i kontrolnym.
2. Zarząd Związku, zwany dalej Zarządem, który jest organem wykonawczym Związku.
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Zgromadzenie Związku
§ 11.
1. Każdy Członek Związku reprezentowany jest w Zgromadzeniu przez dwóch
uprawnionych przedstawicieli tj. Wójta lub Burmistrza oraz jednego, wybranego i
delegowanego przez Radę Gminy (Miasta) przedstawiciela.
2. Każdemu przedstawicielowi przysługuje tylko jeden głos.
3. Do właściwości Zgromadzenia Związku należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie
działania Związku, o ile ustawy nie stanowią inaczej, w szczególności:
1) wnioskowanie do rad gmin o przyjęcie zmiany statutu;
2) wybór i odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia;
3) wybór i odwołanie Przewodniczącego Zarządu;
4) na wniosek Przewodniczącego Zarządu wybór i odwołanie Zarządu, stanowienie
o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
5) określenie warunków pracy i płacy płatnych Członków Zarządu;
6) powoływanie i odwoływanie Głównego Księgowego Związku (który jest jego
głównym księgowym budżetu);
7) ustalenie zasad oraz wysokości składek członkowskich Związku;
8) uchwalanie planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania
planu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielania lub nieudzielania absolutorium
Zarządowi Związku z tego tytułu;
9) uchwalanie programów gospodarczych;
10) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres
zwykłego Zarządu;
11) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących lokalnych przepisów, nakazów,
zakazów, bodźców i zachęt dla ochrony środowiska naturalnego zlewni rzeki Skawy;
12) określenie wysokości sumy, do której Zarząd Związku i Przewodniczący Zarządu
może samodzielnie zaciągać zobowiązania, w tym pożyczki i kredyty oraz ustalanie
maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku
objętym planem finansowym;
13) podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu nieruchomości przez
Związek;
14) decydowanie w sprawach tworzenia, przekształcania oraz likwidacji jednostek
organizacyjnych Związku;
15) przyjmowanie nowych członków Związku;
16) stwierdzenie ustania członkostwa w Związku;
17) podejmowanie uchwał o likwidacji oraz rozwiązaniu Związku;
18) powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej;
19) powoływanie i odwoływanie Komisji Budżetowej i Polityki Gospodarczej.
§ 12.
Zgromadzenie kontroluje działalność Zarządu i podporządkowanych mu jednostek poprzez
Komisję Rewizyjną.
§ 13.
1. Zgromadzenie zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia.
2. Zgromadzenie w trybie nadzwyczajnym odbywa się na wniosek Zarządu lub co najmniej
3 członków Zgromadzenia.
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3. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia w trybie nadzwyczajnym może być przekazane
Członkom Zgromadzenia drogą elektroniczną.
4. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów statutowej
liczby członków.
§ 14.
1. Członek Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały
Zgromadzenia w ciągu 7 dni od daty jej podpisania.
2. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia
sprawy.
3. Sprzeciw nie może być zgłoszony do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia
sprawy.
§ 15.
1. Zgromadzenie w ustalonym przez siebie trybie może powoływać doraźne komisje
z udziałem Członków Zgromadzenia i ekspertów.
2. Zakres działania doraźnej Komisji określa uchwała Zgromadzenia o jej powołaniu.

Komisja Rewizyjna
§ 16.
1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi minimum dwóch członków Zgromadzenia
z wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia oraz Członków
Zarządu.
2. Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
3. Komisja Rewizyjna kontroluje realizację planu finansowego Związku.
4. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności i przedstawia wniosek
o udzielenie absolutorium Zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega
zaopiniowaniu przez RIO.
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), niniejszego statutu oraz regulaminu
pracy zatwierdzonego przez Zgromadzenie Związku.
Komisja Budżetowa i Polityki Gospodarczej
§ 17.
1. W skład komisji Budżetowej i Polityki Gospodarczej wchodzi minimum 2 Członków
Zgromadzenia z wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia
oraz Członków Zarządu.
2. Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Komisji Budżetowej i Polityki Gospodarczej.
3. Przedmiotem działania Komisji Budżetowej i Polityki Gospodarczej jest rozpatrywanie
całości projektu uchwały budżetowej z uwzględnieniem wniosków i uwag stałych Komisji
Związku.
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Zarząd Związku
§ 18.
1. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd.
2. Zarząd składa się z trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie,
spośród jego Członków jak i spoza Członków na okres kadencji Rad Gmin.
3. Do składu Zarządu, może być wybrana jedna osoba spoza Członków Zgromadzenia, która
może być także Przewodniczącym Zarządu.
4. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z zatrudnieniem w administracji rządowej.
5. Po upływie kadencji Zgromadzenia, Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu.
§ 19.
W skład Zarządu wchodzą:
1. Przewodniczący Zarządu.
2. Dwóch Członków Zarządu, z których jeden może pełnić funkcję Zastępcy
Przewodniczącego.
§ 20.
1. Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Związku Gmin.
2. Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia oraz realizuje zadania Związku określone
przepisami prawa.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów statutowej liczby jego
Członków.
4. W realizacji zadań własnych Związku, Zarząd podlega wyłącznie Zgromadzeniu.
§ 21.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) bieżące kierowanie działalnością Związku.
2) przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia i określenie sposobów ich
wykonania.
3) realizacja uchwał Zgromadzenia.
4) gospodarowanie mieniem Związku.
5) opracowanie projektów planu finansowego i jego realizacja oraz składanie
Zgromadzeniu sprawozdań z wykonania planu finansowego Związku.
6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Związku.
7) uchwalanie na wniosek Zarządu Statutów i regulaminów organizacyjnych jednostkom,
organizacyjnym Związku.
8) zawieranie umów i porozumień.
9) określanie zasad kształtowania cen i taryf na usługi publiczne świadczone przez
Związek.
10) opracowanie założeń i projektów inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni.
11) prowadzenie rozliczeń finansowych z Członkami Związku.
12) realizacja zadań zleconych przez administrację rządową.
13) decydowanie w sprawach nie zastrzeżonych dla Zgromadzenia Związku.
14) proponowanie kierunków działania Związku.
15) ustalanie regulaminu organizacyjnego Zarządu.
16) nadzór nad działaniem Biura Związku.
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§ 22.
Zarząd jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego,
sporządzić sprawozdanie finansowe na ostatni dzień roku oraz sporządzić dokładne pisemne
sprawozdanie z działalności Związku za rok poprzedni.
§ 23.
1. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał zwykłą większością głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu.
3. Oświadczenia woli w imieniu Związku w zakresie mienia i bieżącej działalności Związku
składają dwaj Członkowie Zarządu lub Przewodniczący Zarządu i osoba upoważniona
przez Zarząd.
§ 24.
1. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:
1) kierowanie pracą Zarządu Związku i jego Biura;
2) kierowanie bieżącymi sprawami Związku;
3) reprezentowanie Związku na zewnątrz;
4) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z kierownikami jednostek
organizacyjnych Związku na podstawie uchwał Zarządu.
2. Uprawnienia o których mowa w ust.1 łączy przewodniczący Zarządu z pozostałymi
uprawnieniami kierownika zakładu pracy i zwierzchnika służbowego w rozumieniu m. in.
postanowień kodeksu pracy oraz ograniczeniami analogicznymi jak przy nawiązywaniu
stosunku pracy.
§ 25.
1. Główny Księgowy Związku bierze udział w pracach Zarządu bez prawa głosowania.
2. Do obowiązku Głównego Księgowego należy w szczególności prowadzenie
rachunkowości Związku oraz sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie finansów
Związku.
3. Szczegółowy zakres obowiązków Głównego Księgowego określa Zarząd.
§ 26.
1. W celu prawidłowej realizacji zadań Związku Gmin, Zarząd Związku powołuje Biuro
Związku.
2. Kierownikiem Biura jest Przewodniczący Zarządu.
3. Za zgodą Zarządu Przewodniczący może przekazać kierowanie Biurem Związku swojemu
zastępcy.
4. Zadania, kompetencje i wewnętrzną organizację Biura Związku określa Regulamin
Organizacyjny Biura Związku.
5. Pracownicy Biura Związku Gmin są pracownikami samorządowymi w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.
U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).
V. Gospodarka finansowa i zasady udziału w kosztach wspólnej działalności
§ 27.
Źródłami finansowania Związku są:
1) składki członkowskie na cele inwestycyjne i administracyjne,
2) środki finansowe pozostałe z lat ubiegłych,
3) dotacje celowe,
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zyski z działalności gospodarczej,
zaciągnięte pożyczki i kredyty;
spadki, zapisy i darowizny;
inne wpływy.

§ 28.
1. Związek samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego.
2. Zarząd odpowiada za gospodarkę finansową Związku.
3. Gospodarka finansowa Związku jest jawna.
4. Podstawą gospodarki finansowej Związku jest plan finansowy uchwalony przez
Zgromadzenie.
5. Tryb uchwalania planu finansowego oraz rodzaj i szczegółowość załączników określa
Zgromadzenie.
§ 29.
1. Plan finansowy uchwalany jest na rok kalendarzowy.
2. Projekt planu finansowego Związku wraz z załącznikami przygotowuje Zarząd
z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz wytycznych Zgromadzenia.
3. Projekt
planu
finansowego,
wieloletnią
prognozę
finansową
wraz
z
objaśnieniami i informacją o stanie mienia Związku, Zarząd Związku
przedkłada
Zgromadzeniu
w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok
budżetowy oraz przesyła do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem
zaopiniowania.
§ 30.
1. Mieniem Związku jest:
1) mienie wniesione przez Członków- założycieli.
2) mienie ogólnonarodowe, przekazane w trybie i na zasadach określonych w
ustawie z dnia 0 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z
późn. zm.).
3) mienie z dochodów z majątku i działalności Związku.
4) mienie nabyte przez Związek.
5) zapisy i darowizny na rzecz Związku.
6) mienie wniesione przez Członków i gminy przystępujące do Związku.
2. Mienie przejęte przez Związek staje się jego własnością, chyba że przekazanie nastąpiło
na zasadach innych niż określone w ust. 1.
3. Obiekty i urządzenia Związku służą realizacji jego zadań i mają zaspokajać potrzeby
mieszkańców gmin zorganizowanych w Związku w zakresie przekazanych mu zadań
własnych gmin z zakresu gospodarki odpadami.
4. Z obiektów i urządzeń Związku, korzystają na równych prawach jego Członkowie, którzy
partycypowali w kosztach inwestycji.
§ 31.
1. Jeżeli korzystanie z obiektów i urządzeń Związku wymaga ponoszenia kosztów lub
pokrycia nakładów na ich budowę, modernizację i remonty, a obiekty i urządzenia służą
więcej niż jednemu Członkowi Związku, korzystanie z nich uzależnione jest od
poniesienia nakładów przez Członków, którzy będą korzystać z tych obiektów i urządzeń.
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2. Udział w kosztach i nakładach jest proporcjonalny do stopnia korzystania przez daną
Gminę z obiektu lub urządzeń Związku.
3. Wielkość udziałów określa Zgromadzenie Związku.
4. Korzystanie z obiektów i urządzeń Związku przez inne podmioty jest możliwe wyłącznie
na podstawie stosownych umów cywilno-prawnych za zgodą Zgromadzenia Związku.
§ 32.
1. Nadwyżki finansowe Związku są przeznaczone w całości na działalność statutową
Związku.
2. Związek może zaciągać pożyczki i kredyty do wysokości określonej przez Zgromadzenie.
3. Obsługę bankową Związku prowadzi bank wybrany w trybie przepisów ustawy prawo
zamówień publicznych.
§ 33.
Na wypadek wystąpienia strat lub niedoborów środków na realizację zadań programowych
Zgromadzenie ustala wysokość dopłat Członków na następny rok finansowy.
§ 34.
Członkowie ponoszą koszty działalności Związku poprzez opłacanie obowiązkowych składek
członkowskich w wysokości ustalonej proporcjonalnie do liczby mieszkańców.
§ 35.
Do Związku stosuje się przepisy dotyczące:
1) zasad gospodarki finansowej i budżetowej gmin, w tym procedury uchwalania
i wykonywania planu finansowego;
2) warunków zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych przez
gminy;
3) zasad udzielania dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone Związkowi;
4) nadzoru nad działalnością komunalną.
§ 36.
Członkowie ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania Związku proporcjonalnie do ich
wkładu finansowego w inwestycjach, w których biorą udział”.
VI. Zasady przystępowania
majątkowych

i

występowania

Członków

oraz

zasady

rozliczeń

§ 37.
1. Gminy założycielskie stają się członkami Związku z dniem ogłoszenia statutu w
dzienniku urzędowym województwa właściwego dla siedziby Związku.
2. Z wnioskiem o przystąpienie do Związku występuje Rada Gminy (Miejska, Miasta
i Gminy) w formie uchwały wyrażającej wolę przystąpienia do Związku.
3. O przyjęciu nowego Członka decyduje Zgromadzenie w formie uchwały.
4. Uchwała Zgromadzenia może określać warunki szczegółowe, od spełnienia których
Zgromadzenie uzależnia przystąpienie Członka do Związku.
5. Gmina przystępuje do Związku po podjęciu uchwały Rady gminy w sprawie przystąpienia
do Związku i przyjęcia jego Statutu oraz zgody Rady gminy na przekazanie Związkowi
swoich zadań i kompetencji oraz zgody na spełnienie warunków szczególnych
określonych przez Zgromadzenie Związku. W sprawie przyjęcia Statutu Związku Rada
gminy podejmuje uchwałę bezwzględną większością ustawowego składu Rady gminy.
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§ 38.
1. Członkostwo gminy w Związku ustaje w wyniku jej wystąpienia ze Związku.
2. Podstawą wystąpienia jest podjęcie przez radę gminy, na co najmniej 6 miesięcy przed
zakończeniem roku objętego planem finansowym, uchwały o wystąpieniu gminy ze
Związku. Dniem ustania członkostwa jest dzień wskazany w uchwale. Gmina ponosi
składki inwestycyjne zgodnie z planem finansowym.
3. W przypadku wystąpienia ze Związku jego Członka, składki członkowskie i wkłady
inwestycyjne nie podlegają zwrotowi, a należne obciążenia z tytułu realizowanych
inwestycji będą ponoszone zgodnie z podjętymi wcześniej zobowiązaniami.
VII.

Zasady likwidacji Związku

§ 39.
1. Likwidacja Związku następuje na wniosek 2/3 Członków Związku uchwalony przez ich
właściwe organy.
2. Mienie likwidowanego Związku przeznacza się w pierwszej kolejności na pokrycie jego
zobowiązań.
3. Aktywa i pasywa Związku dzielone będą pomiędzy Członkami proporcjonalnie do
procentowego udziału w majątku Związku”.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Zgromadzenie:
1) ustali zasady podziału mienia pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli.
2) ustali termin zakończenia likwidacji.
5. Funkcję likwidatora Związku wykonuje Zarząd, który w okresie do trzech miesięcy od
daty uchwały o otwarciu likwidacji Związku sporządza sprawozdanie otwarcia likwidacji,
a po jej przeprowadzeniu sprawozdanie z zakończenia likwidacji.
6. Sprawozdanie z zakończenia likwidacji zatwierdza Zgromadzenie.
§ 40.
Związek ulega rozwiązaniu po przeprowadzeniu likwidacji.
§ 41.
Jeżeli po przeprowadzonej likwidacji w Związku pozostaną nieuregulowane zobowiązania, to
będą one pokryte proporcjonalnie przez poszczególnych Członków Związku biorących udział
w danej inwestycji.
§ 42.
1. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.
2. Wniosek w sprawie zmiany statutu zgłoszony przez Członka Związku podlega
przedstawieniu pozostałym Członkom po uprzednim zaopiniowaniu przez Zgromadzenie
Związku.
§ 43.
1. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 11 marca 2013 r. Dz.U.
2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz innych ustaw i przepisów wykonawczych dotyczących
gmin i związków międzygminnych.”.
2. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
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Załącznik do Obwieszczenia nr 1/2016
Zgromadzenia Związku Gmin
Dorzecza Górnej Skawy – Świna Poręba
z dnia 4 marca 2016 r.

Uchwała Nr 7/2004
Walnego Zgromadzenia Związku Gmin
Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba
z dnia 30 sierpnia 2004 r.
(tekst jednolity)
w sprawie przyjęcia nowego statutu Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba
w Suchej Beskidzkiej
Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (Dz. U. Nr
142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 pkt 1 Statutu Związku Gmin
Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba
Zgromadzenie Związku Gmin uchwala, co następuje:

§1
1. Traci moc Uchwała nr 13/2003 Walnego Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Górnej
Skawy – Świnna Poręba z dnia 3 października 2003 roku.
2. Przyjmuje się projekt statutu Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba
w Suchej Beskidzkiej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
3. Dotychczasowy obowiązujący Statut Związku Gmin traci moc z dniem publikacji Statutu
w nowym brzmieniu w Dzienniki Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

