
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 maja 2019 r.

lv sprawie ogłoszenia zmiany statutu
Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą iy Baćkowicacb

Na podstawie art. 67a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz * 10 ust. I rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. xy sprawie rejestru związków międzygminnyeh
oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian (Dz. U. poz. 2334)

oglasza się

zmianę statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzx”wianki z siedzibą w Baćkowicach
(Dz. Urz. Woj. Swiętokrzyskiego z dnia 20 października 2017 r., poz. 3198. zmiana z dnia
19 września 2018 r. poz. 3263), zgodnie z treścią uchwały Zgromadzenia nr 111R7/2019 z dnia
28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza
Koprzywianki.

W statucie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą w Raćkowicach
dokonuje się następujących zmian;

1) I otrzymuje następujące hrzrn jenie;

„u. Tworzy się Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki. XV skład którego wchodzą
gminy: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska. Klimontów, Koprzywnica. Łipnik. Łoniów,
Obrazów, Opatów. Osiek. Ożarów. Sadowie. Samborzec. Sandomierz i Zawichost, zwany w dalszej
części Związkiem. Siedzibą Związku jest miejscowość Baćkowice.”

2) 4 ust. I pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6) objęciu systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich w[aścicieli
nieruchomości na terenach gmin: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Kliniontów,
Koprzywnica, Lipnik, Loniów, Obrazów, Opatów, Osiek, Sadowie, Samborzec, Zawichost oraz
utworzeniu na terenach tych gmin punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w sposób zapewniający łatwy dostęp do wszystkich mieszkańców, w tym wskazanie miejsc,
w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
pochodzącego z gospodarstw domowych;”



3) 4 ust. pkt 7 otrzymuje następujące brzmienie:
„7) nadzorze nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi. w tym realizacji zadań powierzonych
podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na obszarze gmin:
Baćkowice, Bogoria. Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik. Łoniów. Obrazów,
Opatów, Osiek, Sadowie. Samborzec. Zawichost systemem gospodarowania odpadami
komuna1nymi;””

4) 4 ust. 1 pkt S otrzymuje następujące brzmienie:
„8) ustanowieniu dla gmin: Baćkowice. Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica.
Lipnik, Łoniów, Obrazów, Opatów, Osiek, Sadowie, Samborzec, Zawichost uczestników Związku.
jednolitych zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych. obejmującego co najmniej
frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych
oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych
ulegających biodegradacji;”

5) * 4 ust. 1 pkt 9 otrzymuje następujące brzmienie:
„9) utworzeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający
łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gmin: Baćkowice. Bogoria, Dwikozy, Iwaniska,
Klimontów. Koprzywnica. Lipnik, Łoniów. Obrazów. Opatów. Osiek, Sadowie. Samborzec,
Zawichost XV tym wskazanie miejsc. w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu
ełektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;”

6) * 4 ust. 1 pkt 10 otrzymuje następujące brzmienie:
„10) zapewnieniu osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu. przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi meIodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji na terenach gmin: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów,
Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Opatów, Osiek, Sadowie. Samborzec, Zawichost;”

7) 4 ust. I pkt 11 otrzymuje następujące brzmienie:
„li) prowadzeniu działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunałnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych na terenach gmin: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów,
Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Opatów. Osiek, Sadowie, Samborzec, Zawichost;”

8) * 4 ust. I pkt 13 otrzymuje następujące brzmienie:
„13) zapobieganiu bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach
o ochronie zwierząt na terenach gmin: Baćkowice. Bogoria. Dwikozy. Iwaniska. Klimontów.
Koprzywnica, Lipnik. Łoniów. Obrazów, Opatów. Osiek, Ożarów. Sadowie. Samborzec,
Sandomierz, Zawichost”

9) 9 otrzymąje następujące brzmienie:
„* 9. Skład Zgromadzenia jest ustalany na okres kadencji wynoszącej pięć lat, identycznej dla gmin
- członków Związku.”

10) * 10 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz
innych komisji Zgromadzenia Związku,”



11) w * 10 dodaje się pkt 24w brzmieniu:
„24) rozpatrywanie skargi na działania Zarządu Związku i jednostek organizacyjnych Związku oraz
wniosków i petycji składanych przez obywateli, poprzez powołaną w tym celu Komisję Skarg,
Wniosków i Petycji”

12) w 12 dodaje się ust. 5 wbrzmieniu:
„5. Zgromadzenia są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej
Związku oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”

13) 13 ust. S otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Zarząd wykonuje swoje obowiązki do chwili wyboru nowego
Zarządu przez Zgromadzenie.”

4) w 14 dodaje się ust. 5 wbrzmieniu:
„5, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji skiada się z trzech członków, wybieranych przez
Zgromadzenie Związku spośród jego członków na okres kadencji Zgromadzenia Związku. Funkcję
członka Komisji nie można łączyć z ńlnkcją Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego
Zgromadzenia oraz z funkcją członka Zarządu.”

łS) w 14 dodaje się ust. 6w brzmieniu:
„6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji.”

16) w M dodaje się ust. 7w brzmieniu:
„7. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje sprawę na posiedzeniu i formułuje wniosek do
Zgromadzenia Związku z propozycją jej załatwienia. O sposobie załatwienia sprawy i jej
zasadności decyduje Zgromadzenie Związku na posiedzeniu. Zgromadzenie Związku podejmuje
uchwalę w” zakresie rozpatrywanej sprawy”.

17) w * 14 dodaje się ust. 8w brzmieniu:
„8. Komisja składa raz do roku Zgromadzeniu sprawozdanie ze swej działalności.”

18) w 14 dodaje się usL 9w brzmieniu:
„9. Obsługę techniczną i organizacyjną Komisji zapewnia Biuro Związku.”

19) * 16 ust. I pkt I otrzymuje następujące brzmienie:
„1) środki uzyskane od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin: Baćkowice.
Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Loniów, Obrazów. Opatów, Osiek,
Sadowie. Samborzec. Zawichost z tytułu wykonywania przez Związek zadań określonych
w niniejszym statucie,”0. T 0k A
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° pkt. 2, pkt. 3, pkt. 4, pkt. 5, pkt. 6, pkt. 7 pkt 19 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku


