UCHWAŁA NR LI/207/2014
Rady Miejskiej w Golinie
z dnia 29 maja 2014 roku
w sprawie: zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji
w Koninie oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu Związku Międzygminnego
Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( tj. z 2013 r. poz.594), Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:

§1
Przyjmuje się zmiany w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji
w Koninie w następującym brzmieniu:

1.
W §1 ust. 1 po słowach „samorządzie gminnym” wpisuje się:
„ (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594).”

2.
w § 1 ust. 3 po słowie „ w Koninie” dopisuje się: „ lub Związek”.

3.
W § 2 dotychczasowa treść otrzymuje numer ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Obszarem działania Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
jest teren gmin zrzeszonych w Związku.”

4.
W § 3 ust. 2 w miejsce „§ 38-39” wpisuje się „§39 i 41 ”
W § 3 ust. 3 w miejsce „§ 44” wpisuje się „§ 46 ”

5.
W § 4 ust.1 po słowie „w załączniku” dodaje się „Nr 1”

6.
W § 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Związek może tworzyć jednostki organizacyjne lub spółki prawa handlowego.”
7.
§ 6 otrzymuje nowe brzmienie:
„Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie działa na podstawie
przepisów :
-ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2013r. poz.594)
-niniejszego Statutu,
- wydanych na podstawie delegacji statutowej regulaminów. ”

8.
§ 7 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„ Przedmiot działalności Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
obejmuje w szczególności:
1) eksploatacje urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i urządzeń zbiorowego
odprowadzania ścieków w sposób gwarantujący należytą jakość dostarczanej wody
i odprowadzanych ścieków oraz działalność w zakresie zagospodarowania odpadów
ściekowych i odpadów
2) działalność inwestycyjna obejmującą:
a) przygotowanie i realizację programów budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w gminach
uczestniczących w Związku
b ) pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych dla realizacji zadań inwestycyjnych,
między innymi środków finansowych europejskich funduszy pomocowych
c) wykonywanie zastępstwa inwestycyjnego w ramach powiernictwa lub pełnomocnictwa
inwestycyjnego
3) działalność szkoleniową i promocyjną, obejmującą między innymi organizowanie szkoleń,
w szczególności w zakresie problematyki użyteczności publicznej oraz ochrony środowiska

9.
W § 7 ust. 3 po słowie „komunalnej” wpisuje się: „( t.j. z 2011 r. Dz. U. 45, poz. 236).”

10.
§ 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
” Ilekroć w niniejszym statucie mowa, bez bliższego określenia:
-

o Związku – należy przez to rozumieć Związek Międzygminny Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie,

-

o Statucie – należy przez to rozumieć

Statut Związku Międzygminnego

Wodociągów i Kanalizacji w Koninie,
-

o ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym ( t.j. z 2013 r. poz.594),

-

o ustawie komunalnej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 grudnia 1996
roku o gospodarce komunalnej ( t.j. z 2011 roku Dz. U. Nr 45, poz. 236 z późn.
zm.),

-

o członku Związku – należy przez to rozumieć gminę jako jednostkę samorządu
terytorialnego, w rozumieniu przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
- przedstawicielu – należy przez to rozumieć: wójta, burmistrza,
prezydenta, upoważnionego radnego”.

11.
W § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie” :
”3. Na wniosek wójta/burmistrza rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy
w Zgromadzeniu zastępcy wójta/burmistrza albo radnemu.”

12.
§ 12 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1.Do kompetencji Zgromadzenia należą:
1) uchwalanie kierunków i planów działania Związku
2) uchwalanie rocznych planów finansowych, planów inwestycyjnych i Wieloletniej
Prognozy Finansowej oraz uchwalanie zmian tych planów i Wieloletniej Prognozy
Finansowej
3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej
4) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Związku wskutek zmniejszenia liczby
członków Związku poniżej 2

5) zbywanie i obciążanie nieruchomości Związku oraz przyjmowanie na jego rzecz darowizn
i zapisów
6) tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych Związku
7) uchwalanie zmian Statutu Związku i jednolitych tekstów statutu
8) uchwalanie na wniosek Zarządu statutów i regulaminów organizacyjnych dla Związku
i jednostek organizacyjnych Związku
9) wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, określenie kierunków jego
działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności
10) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie planu jej pracy
i sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej
11) uchwalanie regulaminów obowiązujących w organach Związku
12) udzielanie absolutorium Zarządowi Związku
13) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub wykreślenia członka Związku
14) uchwalenie regulaminów przewidzianych przez Statut Związku
15) obejmowanie zarządów fundacji
16) ustalanie wysokości składek członkowskich
17) podział nadwyżki bilansowej Związku
18) podejmowanie uchwał w sprawie pokrycia strat Związku
19) podejmowania uchwał w sprawie zatwierdzania Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków przez administratora urządzeń,
20 ) ustalanie cen za dostawę wody i zrzut oraz odprowadzanie ścieków
21) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Związku
22) podejmowanie uchwał o zaciąganiu długoterminowych pożyczek
23) określanie zasad umarzania, cofania i zbywania udziałów Związku w spółkach prawa
handlowego.”

13.
Dotychczasowy drugi § 12 otrzymuje numerację „ § 13”.

14.
§ 13 ust. 3 w nowej numeracji otrzymuje brzmienie:
„ Zwyczajne Zgromadzenie powinno być zwołane co najmniej raz na kwartał.”

15.
W § 13 ust. 5 w nowej numeracji po słowach „o którym mowa” wpisuje się „w ust.4”

16.
§§ 13-18 otrzymują kolejno numerację 14-19.

17.
Dotychczasowy §19 otrzymuje numerację § 20 i nowe następujące brzmienie:
”1.Obrady

Zgromadzenia

Związku

otwiera

i

nimi

kieruje

Przewodniczący

Zgromadzenia, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku.
2. Do zadań Przewodniczącego Zgromadzenia Związku należy w szczególności:
1) zwołanie Zgromadzenia zwyczajnego i nadzwyczajnego Związku,
2) przewodniczenie obradom Zgromadzenia w tym:
a) otwarcie obrad
b) czuwanie nad dyscypliną i sprawnym przebiegiem obrad,
c) udzielanie głosu w dyskusji i zamykanie dyskusji po wyczerpaniu
wszystkich głosów lub gdy głosy są nie na temat,
d) zarządzenie przeprowadzenia głosowania nad projektami uchwał,
e) podpisywanie uchwał Zgromadzenia Związku,
f) dbanie o zapewnienie warunków niezbędnych do wykonywania przez
członków Związku ich mandatu.
3) Przewodniczący udziela głosu w dyskusji według kolejności zgłoszeń, otwiera i
zamyka dyskusję po wyczerpaniu wszystkich głosów.

18.
Dotychczasowe § 20 i 21 otrzymują numerację § 21 i 22

19.
W dotychczasowym §22 ust. 1, który otrzymuje numerację § 23 ust. 1 na końcu dodaje się:
„ i jednostkach organizacyjnych Związku.”

20.
W dotychczasowym §22 ust. 2, który otrzymuje numerację § 23 ust. 2 na końcu dodaje się:
dodaje się:
„ i jednostek organizacyjnych Związku.”

21.
W § 23, który otrzymuje numerację § 24 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:
„7. kontrola jednostek organizacyjnych Związku,
8 . kontrola realizacji wniosków zgłaszanych przez członków Związku oraz kontrola
wniosków i zaleceń pokontrolnych zewnętrznych organów kontroli.”

22.
Dotychczasowe §§ 24, 25 otrzymują numerację kolejno 25, 26.

23.
W § 25 ust. 1 w nowej numeracji po słowach "§§” wpisuje się „15, 18 i 19”.,
24.
Dotychczasowy §26 otrzymuje numerację § 27 i na jego końcu dodaje się:
”co najmniej jeden raz w roku.”
25.
Dotychczasowy § 27 otrzymuje numerację § 28.

26.
Dotychczasowy §28 ust. 1 otrzymuje numerację § 29 ust. 1 i po słowie „w przepisach”
wpisuje się:
„ §§ 15, 18, 19 Statutu.”

27.
Dotychczasowy §28 ust. 3 otrzymuje numerację § 29 ust. 3 i nowe brzmienie:
„3. Dopuszczalny jest wybór członków Zarządu spoza członków Zgromadzenia w liczbie
nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu Związku.”

28.
Dotychczasowy § 29 otrzymuje numerację § 30.
29. § 30 ust. 1 w nowej numeracji otrzymuje nowe następujące brzmienie:
” 1.Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Związku w stosunkach na zewnątrz, w postępowaniu przed organami
administracji państwowej, samorządowej, sądami oraz innymi organami,
2) składanie oświadczeń woli w imieniu Związku,
3) wykonywanie uchwał i wniosków Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej Związku, ze
szczególnym uwzględnieniem wykonania planu finansowego i Wieloletniej Prognozy
Finansowej Związku,
4) reprezentowanie Związku w spółkach prawa handlowego utworzonych przez Związek
lub do których przystąpił,
5) sporządzanie projektów planu finansowego i Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku,
6) składanie sprawozdań Zgromadzeniu Związku z działalności Zarządu w okresach
sprawozdawczych,
7) ustalanie terminu, miejsca i porządku obrad Zgromadzenia,
8) przygotowywanie projektów uchwał.”

30.
Dotychczasowy § 29 ust.3 otrzymuje numerację § 30 ust. 3 i nowe następujące brzmienie:
„3.W ramach posiadanych kompetencji Prezes Zarządu:
a) przewodniczy posiedzeniom Zarządu,
b) jest zwierzchnikiem pracowników Związku,
c) podpisuje pisma i inne dokumenty Związku,
d) zatrudnia osoby w ramach stosunku pracy lub zawiera umowy cywilno-prawne
z osobami fizycznymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, innymi
podmiotami i jednostkami organizacyjnymi,
e) współpracuje z przewodniczącym Zgromadzenia Związku oraz organami gmin będących
członkami Związku,
f) rozpatruje wnioski zgłaszane przez członków Związku,

g) realizuje wnioski i zalecenia pokontrolne zewnętrznych organów kontroli,
h) przygotowuje pod obrady Zgromadzenia Związku projektów uchwał wraz z ich
uzasadnieniem.”

31.
Dotychczasowy § 30 otrzymuje numerację § 31.
W dotychczasowym § 31 ust. 2, który otrzymał numerację §32 ust. 2 skreśla się drugie słowo:
„ Zarządowi”.

32.
Dotychczasowe §§ 31, 32, 33 otrzymują kolejno numerację §§ 32, 33 i 34.

33.
W dotychczasowym §33, który otrzymuje numerację § 34 po słowach: ” w §§” w miejsce
dotychczasowej treści wpisuje się „§ 15, 18, 19.

34.
Dotychczasowy § 34 otrzymuje numerację § 35.

35.
Dotychczasowy § 34 otrzymuje numerację § 35 i skreśla się w nim ustęp 3.

36.
Dotychczasowy § 35 otrzymuje numerację § 36.

37.
Dotychczasowy § 36 otrzymuje numer § 37.
Dotychczasowemu § 36 ust. 2, który otrzymuje numer § 37ust. 2 nadaje się brzmienie:
„Warunkiem przyjęcia zainteresowanej gminy w poczet członków Związku jest
przekazanie w administrację Związku /podmiotu gospodarczego utworzonego przez
Związek urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę, oraz urządzeń i sieci kanalizacji
sanitarnej celem wspólnego prowadzenia działalności w zakresie uzgodnionym
z gminą”.

38.
Dotychczasowy §§37 i 38 otrzymują numerację §§ 38 i 39.

39.
Po nowym § 39 wpisuje się nowy rozdział:
„IV. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZWIĄZKU”

40.
Dotychczasowy § 39 otrzymuje numerację § 40 i nowe następujące brzmienie:
„1.Członek Związku ma prawo:
1) czynne i bierne prawo wyborcze;
2) uczestniczenia w obradach Zgromadzeniu Związku oraz pracach organów
Związku;
3) żądania od Zgromadzenia i Zarządu wyjaśnień i informacji dotyczących
bieżących spraw Związku;
4) uzyskania informacji o stanie majątku administrowanego przez Związek oraz
utworzone przez Związek jednostki organizacyjne i spółki prawa handlowego;
5) otrzymania rozliczenia finansowego po zakończeniu roku kalendarzowego do dnia
30 czerwca następnego roku.
2.Członek Związku posiada następujące obowiązki:
1) opłacanie regularnie i terminowo składek członkowskich oraz innych
opłat ustalonych przez Zgromadzenie Związku;
2) pokrywanie strat Związku z budżetu Członka Związku;
3) branie udziału w Zgromadzeniu Związku;
4) wykazywanie inicjatywy w zakresie działań mogących wpłynąć na podniesienie
rangi Związku;
5) nie podejmowania działań konkurencyjnych w stosunku do Związku;
6) udostępnienia Związkowi urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz
urządzeń kanalizacji sanitarnych.
Dotychczasowy § 39 otrzymuje numerację § 41.
41.
W dotychczasowym § 39, który otrzymuje numerację § 41 w ust. 1 w miejsce słów

„ głosów pozostałych członków” wpisuje się:
„statutowej liczby członków Zgromadzenia.”

42.
W dotychczasowym § 39 ust. 2, który otrzymał numerację § 41 ust. 2 dodaje się punkt 4
w brzmieniu:
„4) nieterminowe uiszczanie składek, opłat oraz innych należności pieniężnych i
rzeczowych uchwalonych przez Zgromadzenie Związku na realizację zadań statutowych
oraz bieżących zadań i wspólnych przedsięwzięć.”

43.
Dotychczasowy § 40 otrzymuje numer § 42.

44.
Dotychczasowy rozdział IV GOSPODARAKA ZWIĄZKU otrzymuje numer „V”.

45.
Dotychczasowemu § 41 ust. 2, 3, 4, który otrzymuje numer § 43 ust. 2, 3 , 4 nadaje się nowe
brzmienie oraz dodaje ust. 5:
„ 2. Gospodarka finansowa Związku jest jawna.
3.Działalność gospodarcza Związku jest prowadzona poprzez jednoosobową spółkę
z o.o. Związku, utworzoną na zasadach i w trybie określonych w ustawie o gospodarce
komunalnej i kodeksu spółek handlowych.
4.Spółka, o której mowa ust.3 przejmie administrację urządzeń i sieci zbiorowego
zaopatrzenia w wodę oraz urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnych gmin – członków
Związków,

w trybie i na zasadach określonych przez Zgromadzenie Związku.

Przekazanie urządzeń, o których mowa w administrację Związku /podmiotu
gospodarczego utworzonego przez Związek/ należy do podstawowych obowiązków
członka.

5.Zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez spółkę, o której mowa
w ust.3 określa regulamin zatwierdzany przez Zgromadzenie Związku.„

46.
Dotychczasowy § 42 otrzymuje numer § 44 przy czym ust. 1 i 2 otrzymują nowe następujące
brzmienie:
”1.Dochodami Związku są:
1) wpływy z działalności spółki, o której mowa w §43 ust.3 Statutu,
2) składki

członkowskie

i

wpłaty

gmin

członkowskich

uchwalone

przez

Zgromadzenie Związku na tworzenie lub funkcjonowanie Związku i jednostek
organizacyjnych Związku,
3) wpłaty gmin na realizację powierzonych zadań inwestycyjnych,
4) dochody z majątku Związku.
2.Dochodami Związku mogą być:

1) dotacje, darowizny i zapisy,
2) dopłaty gmin na pokrycie niedoborów finansowych funkcjonowania Związku w
przypadku uchwalenia ich przez Zgromadzenie Związku."

47.
Dotychczasowy § 43 otrzymuje numerację § 45 ust. 1 i dodaje się ustęp 2

w

brzmieniu:
„ 2.Kontrolę gospodarki finansowej Związku sprawuje Regionalna Izba
Obrachunkowa.”

48.
Dotychczasowy rozdział V. LIKWIDACJA ZWIĄZKU otrzymuje numer „ VI”.
Dotychczasowy § 44 otrzymuje numerację § 46 i dodaje się do niego ustępy 5 i 6

w

brzmieniu:
„5. Mienie likwidowanego Związku przeznacza się w pierwszej kolejności na pokrycie jego
zobowiązań.

6.W przypadku likwidacji Związku Zgromadzenie Związku:
1)powoła Komisję likwidacyjną i określi jej zadania.
2) określi zasady podziału mienia pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli,
3)określi sposób postępowania z urządzeniami służącymi do zbiorowego zaopatrzenia w
wodę oraz sieci kanalizacyjnych.

49.
Dotychczasowy rozdział VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE otrzymuje numer „VII”.

50.
Dotychczasowy § 45 otrzymuje numerację § 47 i nowe następujące brzmienie:
”Zmiana Statutu wymaga przyjęcia przez Zgromadzenie Związku oraz bezwzględną
większością głosów ustawowego składu rady każdej członkowskiej gminy. „

51.
Wykreśla się ze Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie: Gminę
Malanów, Gminę Przykona, Gminę Dąbie i jednocześnie wykreśla się te gminy
z Załącznika Nr 1 do Statutu.

52.
W związku z wystąpieniem ze Związku wykreśla się Gminę Turek i Gminę Kramsk z
Załącznika Nr 1 do Statutu.

53.
Przyjmuje się w poczet członków Związku Międzygminnego Wodociągów
Kanalizacji w Koninie Gminę Wilczyn i wpisuje tę gminę w Załączniku
Statutu.

54.
Załącznik nr 1 w do Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Załącznik nr 1

i
Nr 1 do

do Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
WYKAZ CZŁONKÓW ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI W KONINIE

1/ Gmina Chodów
2/ Gmina Dobra
3/ Gmina Golina
4/ Gmina Grzegorzew
5/ Gmina Kłodawa
6/ Gmina Kawęczyn
7/ Gmina Krzymów
8/ Gmina Wilczyn
9/Gmina Olszówka
10/ Gmina Przedecz
11/ Gmina Rzgów
12/ Gmina Stare Miasto”.
§2
Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji
w Koninie w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§3
1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.
2. Zobowiązuje się Burmistrza Goliny do przedłożenia niniejszej uchwały wraz z wyciągiem
z Protokołu Sesji Rady Miejskiej w Golinie określającym tryb podjęcia niniejszej uchwały
Zarządowi Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
§4
Traci moc uchwała Nr XLV/186/2013 Rady Miejskiej w Golinie z dn. 30 grudnia 2013 roku.
§5
Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Kapturska

