
UCHWAŁA NR XXVIII/358/2013
RADY GMINY OŻAROWICE

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Gmin d/s Kanalizacji

Na podstawie art. 67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 
594 z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się przyjąć Statut Związku Komunalnego Gmin d/s Kanalizacji, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Ożarowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Piernikarz
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Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/358/2013

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 listopada 2013 r.

STATUT 
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN D/S KANALIZACJI 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Międzygminny związek komunalny pod nazwą: „Związek Komunalny Gmin d/s Kanalizacji”, zwany dalej 
Związkiem, działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., 
poz. 594 z późn. zm.) i niniejszego statutu. 

§ 2. 1. Założycielami Związku są: 

1) Gmina Mierzęcice, 

2) Gmina Ożarowice.

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

§ 3. Obszarem działania Związku jest teren Gmin będących członkami Związku. 

§ 4. Czas trwania Związku jest nieograniczony. 

§ 5. Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną 
odpowiedzialność. 

§ 6. Siedzibą Związku są Mierzęcice.

Rozdział 2.
Zadania Związku 

§ 7. 1. Celem Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych, poprzez zaspokajanie na terenie 
działania Związku zbiorowych potrzeb społeczeństwa w zakresie oczyszczania i odprowadzania ścieków. 

2. Do zadań Związku należą sprawy kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych na obszarze 
gmin uczestników Związków, eksploatacji urządzeń służących oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków 
z wyłączeniem realizacji inwestycji w zakresie budowy sieci i urządzeń kanalizacyjnych. 

3. W celu realizacji zadań Związek może tworzyć jednostki organizacyjne oraz zawierać umowy 
z innymi podmiotami. 

Rozdział 3.
Organy Związku 

§ 8. 1. Organami Związku są: 

1) Zgromadzenie Związku, 

2) Zarząd Związku.

2. Działalność organów Związku jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

§ 9. 1. Zgromadzenie Związku, zwane dalej „Zgromadzeniem”, jest organem stanowiącym 
i kontrolnym Związku. 

2. W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie gmin uczestniczących w Związku oraz po trzech dodatkowych 
przedstawicieli każdej gminy wyznaczonych przez rady gmin. 

3. Można być przedstawicielem tylko jednej gminy. 

Id: EEDE6316-12DD-4252-8B79-8FA93E717D98. Podpisany Strona 1



4. Każdy przedstawiciel ma w Zgromadzeniu jeden głos. 

5. Odwołanie przedstawicieli gmin w Związku następuje w takim samym trybie jak ich wyznaczanie. 

6. Wystąpienie członka Związku skutkuje równoczesnym pozbawieniem jego przedstawicieli wszystkich 
funkcji w organach Związku.

§ 10. 1. Kadencja Zgromadzenia pokrywa się z okresem kadencji rad gmin. 

2. Zgromadzenie pełni swoją funkcję do czasu wyłonienia nowego składu.

§ 11. 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 kierunku działania Związku, zasad funkcjonowania i jego rozwoju. 

2) Wybór i odwołanie: 

a) przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Zgromadzenia, 

b) Zarządu Związku lub poszczególnych jego członków, 

c) komisji rewizyjnej.

3) Stanowienie o kierunkach działania zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności. 

4) Uchwalanie planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdań z jego wykonania oraz podejmowanie 
uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi Związku z tego tytułu. 

5) Określanie zasad nabywania, zbywania i obciążania majątku Związku oraz zaciągania długoterminowych 
i krótkoterminowych pożyczek i kredytów. 

6) Ustalanie wysokości sumy zobowiązań, do której Zarząd Związku może samodzielnie takie zobowiązania 
zaciągać w roku budżetowym. 

7) Określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Zarząd Związku. 

8) Uchwalanie statutu i zmian w statucie. 

9) Podejmowanie uchwał o przyjęciu nowych członków do Związku. 

10) Podejmowanie uchwał o wykluczeniu członka Związku. 

11) Podejmowanie uchwał o likwidacji Związku. 

12) Ustalanie struktury organizacyjnej Biura Związku. 

13) Powoływanie i odwoływanie głównego księgowego Związku. 

14) Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych przepisami prawa do kompetencji Zgromadzenia. 

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

2. Członek Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały Zgromadzenia w ciągu 7 dni 
od daty jej podjęcia. 

3. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy. 

4. Sprzeciw nie może być zgłoszony do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.

§ 13. 1. Zgromadzenie wybiera i odwołuje ze swego grona Przewodniczącego Zgromadzenia i jego Zastępcę 
bezwzględną większością głosów statutowego składu Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. 

2. Przewodniczący Zgromadzenia zwołuje i organizuje pracę Zgromadzenia oraz przewodniczy jego 
posiedzeniom. 

3. W razie nieobecności Przewodniczącego Zgromadzenia jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego. 

4. Funkcji Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie 
Związku oraz w Komisji Rewizyjnej.
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§ 14. 1. Pierwsze, po utworzeniu Związku, posiedzenie Zgromadzenia zwołuje i prowadzi do czasu wyboru 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia, Wójt Gminy Mierzęcice. 

2. Następne posiedzenia Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia. 

3. Po upływie kadencji pierwsze posiedzenie Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący poprzedniej kadencji 
w ciągu 30 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na wójta w trybie określonym ustawą z dnia 
5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy. 

4. Posiedzenia Zgromadzenia zwoływane są w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

5. Na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/4 statutowego składu Zgromadzenia Przewodniczący Zgromadzenia 
zobowiązany jest zwołać Zgromadzenie na dzień przypadający w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. 

6. Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane. Protokół winien być odczytany i przyjęty przez Zgromadzenie 
na następnym posiedzeniu.

§ 15. 1. Zgromadzenie powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną w składzie 3 członków, na okres kadencji 
Zgromadzenia. 

2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Związku, Przewodniczący 
Zgromadzenia oraz Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia. 

3. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu oraz wykonuje inne zadania kontrolne zlecone przez 
Zgromadzenie. 

4. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie planu finansowego Związku i występuje do Zgromadzenia Związku 
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega 
zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. 

5. Komisja Rewizyjna wykonuje kontrole zlecone przez Zgromadzenie Związku, lub z własnej inicjatywy. 

6. Ze względu na cel i przedmiotowy zakres kontroli Komisja Rewizyjna może prowadzić kontrole: 
kompleksową, problemową, doraźną i sprawdzającą. 

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę. 

8. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy, na żądanie dwóch 
członków komisji lub na żądanie Zarządu Związku. 

9. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 16. 1. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd Związku w liczbie 3 osób, zwany dalej „Zarządem”. 

2. W skład Zarządu wchodzi Przewodniczący Zarządu, Zastępca Przewodniczącego Zarządu oraz członek 
Zarządu. 

3. Zarząd jest powoływany i odwoływany uchwałą Zgromadzenia. Po upływie kadencji Zarząd działa do czasu 
wyboru nowego Zarządu. 

4. Dopuszcza się możliwość wyboru nie więcej niż 1/3 członków Zarządu spoza Zgromadzenia. 

5. Zarząd jest organem Związku powołanym i uprawnionym do zawierania umów i podejmowania decyzji 
w zakresie realizacji zadań statutowych Związku.

§ 17. 1. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący Zarządu, wybierany przez Zgromadzenie bezwzględną 
większością głosów statutowego składu Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. 

2. Zastępcę Przewodniczącego Zarządu, oraz członka Zarządu wybiera Zgromadzenie na wniosek 
Przewodniczącego Zarządu bezwzględną większością głosów statutowego składu Zgromadzenia w głosowaniu 
tajnym. 

3. Przewodniczący Zarządu organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami Związku oraz reprezentuje 
go na zewnątrz.

§ 18. 1. Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia i zadania statutowe Związku. 

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

1) przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia, 
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2) uchwalanie planów bieżącej działalności Zarządu, 

3) określanie sposobu wykonywania i wykonywanie uchwał Zgromadzenia, 

4) przygotowanie projektu planu finansowego Związku, 

5) wykonywanie planu finansowego oraz składanie sprawozdań z jego wykonania, 

6) prowadzenie gospodarki finansowej Związku na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych, 

7) przedstawianie Zgromadzeniu zweryfikowanych wniosków w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za ścieki, 

8) gospodarowanie mieniem Związku w ramach zwykłego zarządu, 

9) składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności i stanu mienia Związku, 

10) składanie Zgromadzeniu, co kwartał, informacji o działalności Zarządu, 

11) przygotowywanie danych i innych materiałów niezbędnych dla podejmowania uchwał przez Zgromadzenie, 

12) opracowywanie projektów zmian Statutu Związku, 

13) zawieranie umów i porozumień w imieniu Związku, 

14) zaciąganie pożyczek i kredytów do wysokości ustalonej przez Zgromadzenie, 

15) emitowanie obligacji na warunkach ustalonych przez Zgromadzenie, 

16) prowadzenie rozliczeń finansowych z członkami Związku, 

17) proponowanie struktury organizacyjnej Biura Związku, 

18) opracowywanie regulaminu pracy Biura Związku, 

19) przyjmowanie zasad wynagradzania pracowników Biura Związku, 

20) przyjęcie regulaminu kontroli wewnętrznej i trybu wewnętrznego obiegu dokumentów.

3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego składu 
w głosowaniu jawnym.

§ 19. 1. Zarząd Związku realizuje swoje zadania przy pomocy Biura Związku. 

2. Kierownikiem Biura jest Przewodniczący Zarządu. 

3. Organizację i zasady funkcjonowania Biura Związku określa regulamin organizacyjny uchwalony na 
wniosek Zarządu przez Zgromadzenie.

§ 20. Przewodniczący Zarządu jest zatrudniony na podstawie wyboru i z tego tytułu przysługuje mu 
wynagrodzenie ze stosunku pracy, na zasadach wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.). 

§ 21. 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.

§ 22. 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 w sprawie odwołania Zgromadzenie przeprowadza po zapoznaniu się 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 
trzech miesięcy od poprzedniego głosowania. 

2. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu albo złożenie przez niego rezygnacji jest równoznaczne 
z odwołaniem pozostałych członków Zarządu albo złożeniem rezygnacji przez cały Zarząd. 
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3. Zgromadzenie może, na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Zarządu, odwołać poszczególnych 
członków zarządu bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia, w głosowaniu 
tajnym. 

4. 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. 

5. W przypadku odwołania albo rezygnacji całego Zarządu, Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego Zarządu, 
odpowiednio, w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji. 

6. W przypadku odwołania członka Zarządu niebędącego jego Przewodniczącym, Zgromadzenie dokonuje 
wyboru nowego członka Zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia odwołania lub od dnia przyjęcia rezygnacji. 

7. Odwołany Zarząd lub jego poszczególni członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru 
nowego Zarządu lub poszczególnych jego członków.

§ 23. 1. Przewodniczący Zarządu: 

1) organizuje pracę Zarządu i przewodniczy jego obradom, 

2) kieruje bieżącymi sprawami Związku i reprezentuje Związek na zewnątrz, 

3) wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Biura Związku, 

4) składa sprawozdania z działalności Zarządu na posiedzeniach Zgromadzenia, 

5) zgłasza Zgromadzeniu wnioski w sprawie kandydatur na stanowisko zastępcy przewodniczącego Zarządu 
i członka Zarządu.

2. W sprawach niecierpiących zwłoki, Przewodniczący Zarządu podejmuje czynności należące do właściwości 
Zarządu. 

3. Czynności podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 2, podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu 
Zarządu. 

4. Jeżeli Przewodniczący Zarządu nie może pełnić swoich obowiązków jego funkcję wykonuje Zastępca 
Przewodniczącego Zarządu.

Rozdział 4.
Mienie Związku 

§ 24. 1. Mienie Związku stanowią: 

1) mienie nabyte przez Związek, 

2) mienie wniesione przez członków Związku, 

3) mienie z dochodów z majątku Związku, 

4) darowizny i zapisy.

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

3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do jej skuteczności 
potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego Związku. 

4. Główny księgowy Związku, który odmówił kontrasygnaty dokona jej na polecenie Przewodniczącego 
Zarządu, powiadamiając o tym Zgromadzenie i Regionalną Izbę Obrachunkową.

§ 25. 1. Majątek Związku - wraz z całą infrastrukturą, obiektami i urządzeniami służy zaspokojeniu potrzeb 
mieszkańców gmin - uczestników Związku w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. 

2. Związek zapewnia obsługę potrzeb mieszkańców każdej z gmin - uczestników Związku na zasadach 
równych. Każda z tych gmin jest uprawniona do korzystania z obiektów i urządzeń Związku. 

3. Po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców gmin - uczestników Związku obiekty i urządzenia Związku mogą być 
wykorzystane do świadczenia odpłatnych usług na rzecz innych podmiotów.
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Rozdział 5.
Gospodarka Finansowa Związku 

§ 26. 1. Związek samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową, 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.

§ 27. 1. Zarząd Związku przedkłada projekt planu finansowego wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami 
informacyjnymi Zgromadzeniu najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy oraz przesyła 
projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania. 

2. Plan finansowy winien być uchwalony przez Zgromadzenie przed rozpoczęciem roku budżetowego, jednak 
nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego. 

3. Bez zgody Zarządu Zgromadzenie nie może wprowadzić w projekcie planu finansowego Związku zmian 
powodujących zwiększenie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie 
planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów. 

4. Procedurę uchwalania planu finansowego oraz rodzaj i szczegółowość materiałów towarzyszących 
projektowi określa Zgromadzenie.

§ 28. 1. Najpóźniej w ciągu 3 miesięcy po upływie roku budżetowego, Zarząd składa Zgromadzeniu 
sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz informację o stanie mienia, jak również wszelkich dochodach 
i wydatkach Związku. 

2. Zgromadzenie rozpatruje sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku w terminie do dnia 
30 czerwca roku następnego po roku sprawozdawczym i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia absolutorium Zarządowi.

§ 29. 1. Podstawą gospodarki finansowej są dochody Związku, na które składają się: 

1) działalność gospodarcza Związku, 

2) dochody z majątku Związku, 

3) pozyskane środki finansowe z programów pomocowych, w tym funduszy Unii Europejskiej, 

4) dotacje, subwencje, darowizny itp.

2. Jeżeli dochody Związku nie wystarczają na pokrycie wydatków, Zgromadzenie może w drodze uchwały 
zobowiązać gminy uczestniczące w związku do wniesienia wpłat proporcjonalnie do wielkości wniesionych przez 
nich wkładów. 

3. Nadwyżka finansowa powstała w wyniku działalności Związku jest dochodem Związku i wydatkowana 
będzie w kolejnych latach budżetowych. 

4. Powstałe straty Związku będą pokrywane z nadwyżek finansowych lat następnych lub przez gminy 
uczestniczące w związku proporcjonalnie do wielkości wniesionych przez nich wkładów. 

5. Związek może zaciągać pożyczki i kredyty do wysokości określonej przez Zgromadzenie.

Rozdział 6.
Zmiany w składzie Związku 

§ 30. 1. O przyjęciu nowego członka do Związku rozstrzyga Zgromadzenie w drodze uchwały. 

2. Z wnioskiem o przystąpienie występuje rada gminy za pośrednictwem Zarządu Związku. 

3. Do wniosku winna być dołączona uchwała rady gminy o przystąpieniu do Związku oraz uchwała o przyjęciu 
jego statutu.

§ 31. 1. Wystąpienie gminy ze Związku następuje na wniosek gminy w formie uchwały rady gminy. Wniosek 
podlega zaopiniowaniu przez Zarząd Związku. 

2. Wystąpienie ze Związku gminy położonej w obszarze wyodrębnionego systemu kanalizacyjnego następuje 
na jej wniosek w trybie jak w ust. 1 z wyprzedzeniem co najmniej jednego kwartału, ze skutkiem na koniec roku 
kalendarzowego. 
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3. W przypadku wystąpienia gminy ze Związku nieodpłatnemu zwrotowi ulega majątek nieruchomy i ruchomy 
znajdujący się na terenie gminy, stanowiący mienie Związku. 

4. 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. 

5. W okolicznościach, o których mowa w ust. 4 następuje finansowe rozliczenie wkładu majątkowego członka, 
które wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie.

§ 32. 1. Zmiana granic gminy nie powoduje utraty uczestnictwa w Związku. 

2. Gmina ma obowiązek zawiadomić Związek o zmianie granic gminy.

§ 33. 1. Związek może wykluczyć członka Związku w drodze uchwały Zgromadzenia w przypadku: 

a) działania na szkodę Związku, 

b) niewywiązywania się z zobowiązań wobec Związku, 

c) nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał Zgromadzenia.

2. Zgromadzenie zobowiązane jest do powiadomienia Gminy o zamiarze wykluczenia jej ze Związku 
najpóźniej na 3 miesiące przed dniem przewidywanego podjęcia uchwały o wykluczeniu. 

3. Uchwała Zgromadzenia o wykluczeniu gminy uczestniczącej w Związku podjęta z uwzględnieniem 
§ 12, powinna zawierać określenie zobowiązań wykluczonej gminy w stosunku do Związku. 

§  34. 1. Gminie wykluczonej ze Związku zwraca się równowartość tego, co wpłaciła lub wniosła na poczet 
wkładu (bez odsetek lub amortyzacji) z zastrzeżeniem ust. 2, pomniejszoną o przypadające jej nakłady 
poniesione przez związek, z uwzględnieniem ich amortyzacji.

2. Nieruchomość i niepodzielne składniki majątkowe wniesione przez gminy uczestniczące w Związku 
nie podlegają zwrotowi w przypadku wykluczenia gminy ze Związku, o ile Związek nie mógłby bez nich 
prawidłowo wykonywać swoich zadań statutowych na rzecz pozostałych jego członków. 

3. W okolicznościach, o których mowa w ust. 2 następuje finansowe rozliczenie wkładu majątkowego gminy 
uczestniczącej w Związku, które wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie.

Rozdział 7.
Likwidacja Związku 

§ 35. Rozwiązanie Związku następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia o rozwiązaniu Związku. 

§ 36. 1. Rozwiązanie Związku następuje po przeprowadzeniu likwidacji. 

2. Likwidacja Związku następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia o postawieniu Związku w stan 
likwidacji.

§ 37. 1. Funkcję likwidatora Związku wykonuje Zarząd, który w okresie do 3 miesięcy od daty uchwały 
o otwarciu likwidacji Związku sporządza sprawozdanie otwarcia likwidacji Związku, a po jej przeprowadzeniu 
sprawozdanie z zakończenia likwidacji. 

2. Termin zakończenia likwidacji ustala Zgromadzenie.

§ 38. 1. Sprawozdanie z zakończenia likwidacji zatwierdza Zgromadzenie. 

2. Zgromadzenie ustala należną każdemu z członków część majątku pozostałego po likwidacji Związku. 

3. Jeżeli Zgromadzenie nie ustali innych zasad podziału majątku Związku pozostałego po likwidacji, majątek 
rozwiązanego Związku po zaspokojeniu wszelkich zobowiązań i roszczeń wierzycieli przechodzi na rzecz 
dotychczasowych gmin uczestniczących w Związku odpowiednio do wartości wniesionego przez nich majątku. 

4. Rozwiązanie Związku następuje z chwilą wykreślenia Związku z rejestru.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe 

§ 39. Nadzór nad działalnością Związku sprawuje Wojewoda Śląski i Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Katowicach – w zakresie spraw finansowych. 
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§ 40. Nabycie osobowości prawnej następuje po zarejestrowaniu Związku w rejestrze związków prowadzonym 
przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, z dniem ogłoszenia jego Statutu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 41. Podstawą wystąpienia o wpis do rejestru są uchwały rad gmin uczestników związku o przystąpieniu do 
Związku (wystąpieniu ze Związku) i przyjęciu statutu lub jego zmian. 

§ 42. Zmiana statutu następuje w trybie przyjętym dla jego uchwalenia. 

§ 43. Statut Związku wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Piernikarz
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