Uchwała Nr XV/99/2003 Rady Miejskiej w Brzesku
w sprawie: przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i
Kanalizacji w Brzesku.
Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z późn. zm.), Rada Miejska
w Brzesku uchwala, co następuje:
§1

Przyjmuje się Statut Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i
Kanalizacji w Brzesku, w brzmieniu Załącznika do niniejszej Uchwały.
§2

Traci moc Uchwała Nr XXIX /195/97 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 lutego
1997 roku w sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalneg Gmin Do Spraw
Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.
§3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzedu Miejskiego w Brzesku
2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Załącznik do Uchwały Nr XV/99/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29
grudnia 2003 r.
Statut Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy Statut reguluje działalność związku międzygminnego utworzonego pod
nazwą Związek Międzygminny Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku
zwanego dalej "Związkiem".
§2
Siedzibą Związku jest Miasto Brzesko.
§3

1. Członkami - założycielami Związku są gminy Brzesko, Dębno, Wojnicz i
Zakliczyn
2. Członkiem Związku jest też Gmina Gnojnik.
§4
1. Związek działa na podstawie przepisów:
1)ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie
prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów
związków (Dz. U. Nr 121, poz.1307 )
2)niniejszego statutu
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, stosuje się przepisy
wymienione w ust. 1 oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
§5
1. Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu
własnym i na własną odpowiedzialność.
2. Związek został utworzony na czas nieokreślony.
II. CELE I ZADANIA ZWIĄZKU
§6
1. Przedmiotem działania Związku jest utrzymanie, eksploatacja urządzeń
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych oraz
dostawa wody dla odbiorców w odpowiedniej ilości i jakości, a także
odprowadzenie ścieków sanitarnych od odbiorców i ich oczyszczanie stosownie
do możliwości technicznych.
2. Na zgodny wniosek gmin uczestników Związku, przyjętym w trybie
przewidzianym przepisami Ustawy o samorządzie terytorialnym, Związek może
przejąć inne zadania publiczne wykonywane przez te gminy, wprowadzając
odpowiednie zmiany i uzupełnienia do Statutu Związku.
3. Związek realizuje zadania publiczne określone Statutem we wszystkich
przewidzianych prawem formach, w szczególności może tworzyć własne
jednostki organizacyjne, zawierać umowy z innymi podmiotami gospodarczymi.
Może także podejmować współpracę z innymi związkami komunalnymi gmin,
organizacjami, stowarzyszeniami itp.
4. Zadaniem Związku jest również reprezentowanie Gmin wobec organów
administracji rządowej i samorządowej oraz wszelkich innych podmiotów i
instytucji w zakresie działania Związku.
5. Związek nie może prowadzić działalności gospodarczej, wykraczającej poza
zadania o charakterze użyteczności publicznej.
III. ORGANY ZWIĄZKU, ICH STRUKTURA, ZAKRES I TRYB ICH DZIAŁANIA
Organy Związku
§7
1. Organami Związku są:
1)Zgromadzenie Związku, które jest organem stanowiącym i kontrolnym
Związku zwane dalej "Zgromadzeniem".
2)Zarząd Związku, który jest organem wykonawczym Związku, zwany dalej
"Zarządem"
3)Komisja Rewizyjna, która kontroluje działalność Zarządu Związku.
§8

1. Poszczególni członkowie związku posiadają w Zgromadzeniu następującą
liczbę przedstawicieli:
Gmina Brzesko 5
Gmina Wojnicz 2
Gmina Dębno 2
Gmina Zakliczyn 1
Gmina Gnojnik 1
2. Z urzędu w skład Zgromadzenia wchodzą Wójtowie i Burmistrzowie gmin
uczestniczących w Związku. Za zgodą Rady Gmina może być reprezentowana w
Zgromadzeniu przez innego członka władz gminy.
3. Wyboru przedstawicieli nie wchodzących z urzędu w skład Zgromadzenia
dokonują rady gmin.
4. Pracownicy Związku nie mogą być Członkami Zgromadzenia.
5. Osoba będąca przedstawicielem jednego z członków Związku nie może być
równocześnie przedstawicielem innego Członka.
§9
Kadencja Zgromadzenia jest zgodna z kadencją Rady Gminy. Członkowie
Zgromadzenia ustępujący na skutek upływu kadencji Zgromadzenia pełnią swe
obowiązki aż do czasu ukonstytuowania się Zgromadzenia w nowym składzie.
§ 10
1. Przy zmianie składu Rad gminnych poszczególnych członków związku,
wybrani przez te Organy przedstawiciele w Zgromadzeniu zachowują swój
mandat aż do upływu kadencji, chyba że odnowiona w swoim składzie Rada
postanowi inaczej.
2. Nowo wybrani przez rady przedstawiciele w Zgromadzeniu otrzymują mandat
tylko do końca kadencji Zgromadzenia.
§ 11
Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów
statutowej liczby członków Zgromadzenia.
§ 12
1. Każdy Przedstawiciel w Zgromadzeniu ma jeden głos stanowiący.
2. Przedstawiciel w Zgromadzeniu winien wstrzymać się od głosowania we
wszystkich kwestiach, w których jest osobiście zainteresowany.
§ 13
1. Zgromadzenie stanowi o wszystkich sprawach Związku nie zastrzeżonych do
właściwości innych Organów.
2. Do kompetencji Zgromadzenia należy w szczególności:
1) ustanawianie regulaminów czynności własnych, zasad działania Zarządu
i innych organów Związku,
2) wybór i odwoływanie Zarządu i innych organów Związku,
3) zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek, przedsiębiorstw, zakładów
oraz urządzeń Związku, ustalanie czynszu, dzierżawy lub najmu w części lub w
całości,
4) ustanawianie zasad użytkowania i zarządzania majątkiem Związku oraz
wszelkimi jego urządzeniami,
5) zbywanie i obciążanie majątku Związku, przyjmowanie na jego rzecz
darowizn i zapisów,
6) ustalanie budżetu Związku oraz udzielanie zgody na wydatki nieprzewidziane,
7) stanowienie o używaniu funduszy Związku w granicach ustawowych oraz o
podziale zysków powstałych z działalności Związku,
8) stanowienie w sprawach wniosków o zaciąganie pożyczek,

9) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i innych organów Związku
oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
10) przyzwalanie na wszczynanie sporów prawnych i odstępowanie od nich, jak
również zatwierdzanie ugodowego rozwiązywania tych sporów,
11) udzielanie upoważnień do podpisywania dokumentów , mocą których
Związek zaciąga zobowiązania, udzielanie pełnomocnictw upoważniających do
zaciągania zobowiązań, jak również do działania w imieniu Związku oraz do
podpisywania innych dokumentów,
12) ustalanie rodzaju i ilości stanowisk pracy w administracji Związku,
13) wydawanie opinii i występowanie na wniosek Zarządu do władz z wszelkimi
sprawami Związku,
14) występowanie do stanowiących organów członków Związku z wnioskiem o
likwidację Związku,
15) ustalanie projektów zmian statutowych,
16) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
§ 14
1. Zgromadzenie wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zgromadzenia i
Jego Zastępcę.
2. Przewodniczący Zgromadzenia zwołuje posiedzenia Zgromadzenia, organizuje
jego pracę, przewodniczy posiedzeniom i reprezentuje Zgromadzenie na
zewnątrz.
3. W razie nieobecności Przewodniczącego jego funkcje wykonuje Zastępca.
§ 15
1. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów
statutowej liczby członków Zgromadzenia.
2. Obrady Zgromadzenia są jawne, jednak uchwałą Zgromadzenia można
wyłączyć jawność obrad.
§ 16
1. Zwyczajne posiedzenia Zgromadzenia odbywają się według potrzeb nie
rzadziej jak 2 razy w roku.
2. Posiedzenie nadzwyczajne może być zwołane w każdym czasie na pisemnie
umotywowany wniosek Zarządu Związku lub co najmniej 2/3 członków
Zgromadzenia.
3. Pierwsze, w danym roku kalendarzowym posiedzenie Zgromadzenia winno
być zwołane najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy po zakończeniu roku
obrachunkowego.
4. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia organizuje i przewodniczy obradom
do czasu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia przedstawiciel Gminy
Brzesko.
5. Na pierwszym posiedzeniu Zgromadzenia dokonuje się wyboru
Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia , Zarządu i
Przewodniczącego Zarządu.
6. O zwołaniu posiedzenia członkowie powinni być powiadomieni pisemnie
co najmniej na 7 dni przed terminem obrad. Jednocześnie powinni otrzymać
porządek obrad oraz niezbędne dokumenty i materiały.
7. Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane. Protokół winien być odczytany i
przyjęty przez Zgromadzenie na następnym posiedzeniu.
§ 17
1. Organem wykonawczym Związku jest jego Zarząd.
2. Zarząd składa się z pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez
Zgromadzenie.
3. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Obsługi Zarządu.

4. Kierownikiem Biura jest Przewodniczący Zarządu.
§ 18
1. Wszystkie sprawy związane z działalnością Związku, nie zastrzeżone
niniejszym Statutem albo stosowanymi przepisami dotyczącymi kompetencji
Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej, należą do zakresu działania Zarządu.
2. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1.zarządzanie majątkiem Związku, w oparciu o zasady niniejszego Statutu i
przepisy ustanowione przez Zgromadzenie,
2.prowadzenie całości spraw Związku oraz kierowanie administracją Związku,
3.nadzór nad działalnością zakładów, przedsiębiorstw i urządzeń Związku,
posiadających oddzielne kierownictwo,
4.sporządzanie preliminarzy budżetu Związku, przedstawianie Zgromadzeniu
rocznych bilansów Związku,
5.składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności i stanu majątku Związku,
6.zatrudnianie pracowników Związku na stanowiska w takich przypadkach, gdy
nie jest to zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia
7.nadzór nad pracownikami Związku,
8.nadzór nad prowadzeniem księgowości Związku,
9.przygotowywanie wniosków na posiedzenia Zgromadzenia,
10.wykonywanie uchwał Zgromadzenia,
11.sporządzanie rocznych i wieloletnich programów projektów rozwoju,
§ 19
1. Przewodniczący Zarządu Związku:
- reprezentuje Związek na zewnątrz,
uczestniczy w posiedzeniach Zgromadzenia, prowadzi w interesie Związku
korespondencję, podpisuje pisma, dokumenty i ogłoszenia, pełni funkcję
kierownika zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
2. Do ważności dokumentu, mocą którego Związek zaciąga zobowiązania wobec
osób trzecich, potrzeba obok podpisu Przewodniczącego, także podpisów dwóch
Członków Zarządu. Do Przewodniczącego Związku stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące wójtów i burmistrzów.
§ 20
Zgromadzenie kontroluje Zarząd i jednostki organizacyjne Związku i w tym celu
powołuje Komisje Rewizyjną.
§ 21
1. Komisja Rewizyjna jest organem kolegialnym i składa się z 3 członków
powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Członkowie Zgromadzenia z
wyłączeniem Przewodniczącego Zgromadzenia i jego Zastępcy oraz Członków
pełniących funkcje w Zarządzie.
§ 22
1. Komisja Rewizyjna w szczególności:
bada roczne sprawozdanie z działalności Związku, opiniuje wykonanie planu
finansowego występuje z wnioskiem do Zgromadzenia o udzielenie lub nie
udzielenie Zarządowi absolutorium.
2. Szczegółowe zasady i tryb działania Komisji określa Regulamin Komisji
Rewizyjnej uchwalony przez Zgromadzenie Związku.
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZWIĄZKU
§ 23

Każdy członek Związku ma prawo:
1. poprzez swoich przedstawicieli brać udział w obradach i głosowaniach
Zgromadzenia,
2. przedstawiać żądania i składać wnioski na posiedzeniach,
3. korzystać z urządzeń, działalności zakładów i przedsiębiorstw Związku
§ 24
Każdy Członek ma obowiązek:
1. wpłacać swoje udziały i uiszczać składki,
2. użyczać na swym obszarze pomocy organom Związku w przeprowadzaniu
zadań Związku, nie przeciwstawiać się prawnie wydanym zarządzeniom
Związku,
3. stosować się do Statutu, przyjętych regulaminów oraz prawnie podjętych
postanowień organów Związku, nie działać na szkodę Związku.
§ 25
1. Członek Zgromadzenia może wnieść poprzez swego Przedstawiciela pisemny
sprzeciw w stosunku do uchwały Zgromadzenia w terminie 7 dni od daty jej
podjęcia.
2. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały. Wniesienie sprzeciwu
wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy.
V. MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA ZWIĄZKU
§ 26
1. Związek samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową, na podstawie planu
finansowego, uchwalonego zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez
zgromadzenie Związku.
2. Plan finansowy jest uchwalany na rok kalendarzowy.
§ 27
1. Majątek Związku jest odrębny od majątku Członków Związku i jest odrębnie
zarządzany. Księgowość Związku jest prowadzona odrębnie od księgowości
członków Związku.
2. Majątek Związku stanowią:
1)majątek, przejęty od Członków w formie wkładów,
2)obiekty, urządzenia i instalacje powstałe w procesie inwestycyjnym do czasu
przekazania ich gminom
Członkom,
3)majątek nabyty w drodze darowizn i zapisów udzielanych przez polskie i
zagraniczne osoby prawne i fizyczne oraz organizacje społeczne i polityczne,
fundacje, a także organy administracji rządowej i samorządowej,
4)majątek nabyty z innych źródeł
3. Dochody z majątku Związku powinny być użyte na prowadzenie działalności i
utrzymanie Związku. O przeznaczeniu nadwyżki dochodów nad wydatkami
decyduje Zgromadzenie.
4. Dochodami Związku są:
- obowiązkowe roczne składki Gmin Członków Związku za jeden głos ustalone
iloczynem liczby głosów subwencje i dotacje celowe wpływy uzyskane z majątku
Związku wpływy z działalności gospodarczej Związku
dochody pochodzące z innych źródeł
§ 28
1. Obiekty, urządzenia i instalacje powstałe w wyniku działalności Związku po
zakończeniu ich realizacji pozostają na majątku Związku.
2. Regulacja podziału majątku i zasad korzystania z niego następuje na
podstawie umów pomiędzy zainteresowanymi gminami.
§ 29

1. Zarząd związku układa roczny preliminarz budżetowy obejmujący wszelkie
dochody i wydatki spodziewane w danym roku.
2. Budżet winien być rozpatrzony i uchwalony przez Zgromadzenie przed
rozpoczęciem roku obrachunkowego.
3. Projekt preliminarza budżetowego winien być przesłany członkom związku
przynajmniej na 14 dni przed wniesieniem pod obrady Zgromadzenia.
§ 30
1. Zarząd związku obowiązany jest prowadzić dokładną księgowość związku w
oparciu o zasady określone w prawie o finansach publicznych.
2. Najpóźniej w ciągu 3 miesięcy po upływie roku obrachunkowego Zarząd
powinien złożyć Zgromadzeniu sprawozdanie z wykonania budżetu oraz
wszelkich innych dochodów i wydatków.
§ 31
1. Pierwszeństwo w korzystaniu z urządzeń, działalności zakładów i
przedsiębiorstw Związku mają mieszkańcy gmin będących Członkami Związku.
2. Szczegółowe zasady korzystania z urządzeń, działalności zakładów i
przedsiębiorstw Związku określają regulaminy, uchwalone przez Zgromadzenie.
Regulaminy te stanowią załącznik do niniejszego statutu.
§ 32
1. Za przyjęte zobowiązania wobec osób trzecich Związek odpowiada całym
swoim majątkiem, a Członkowie Związku do wysokości sumy swoich udziałów,
których jeszcze nie wpłacili.
2. Ubyli Członkowie Związku odpowiadają w powyższych granicach za wszystkie
zobowiązani...

