
Obwieszczenie
Wojewody Świętokrzyskiego

z dnia 2-1 października 2013 r.

w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą
w Końskich.

Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze

ZI11.) oraz § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

5 października 200 l r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz

ogłaszania statutów związków (Dz. U. r 121, poz. 1307):

§ 1. Ogłasza się zmianę statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich.

stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.

§ 2. Obwieszczenie
Świętokrzyskiego.

Urzędowym Województwa



Załączn ik do obwieszczeń ia
Wojewody Świętokrzyskiego
z dn ia <~październ ika 2013 r.

Statut Międzygminnego Związku
pod nazwą

Staropolsld Związek Gmin i Miast

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ l. Międzygminny Związek pod nazwą "Staropolski Związek Gmin i Miast", zwany dalej
.Zwiazkiern". jest dobrowolnym związkiem gmin powołanym w celu wspólnego wykonywania
zada!') publicznych wykraczających poza możliwości organizacyjno-finansowe tych gmin.

§ 2. Siedzibą Związku jest miasto Końskie.

§ 3. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 200 l r. r 142, poz. l 59l, z późno zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 4. Uczestnikami Związku są gminy:
l) K0l1skie,
2) Staporków,
3) Fałków,
4) Gowarczów,
5) Radoszyce,
6) Ruda Maleniecka,
7) Słupia,
8) Smyków.

§ 5. Związek posiada osobowość prawna i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na
wlasną odpowiedzialność.

? 6. Związek został utworzony na czas nieokreślony.

Rozdział II
Zadania związku

§ 7.1. Związek wykonuje zadania publiczne w zakresie dotyczącym:
I) realizacji wspólnych działań w zakresie ochrony środowiska,
2) opracowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków unijnych na

rzecz i w imieniu gmin członkowskich,
3) prowadzenia działalności wydawniczej, szkoleniowej, konsultingowej i promocyjnej,
4) realizacji zadań związanych z oświatą, kulturą, turystyką i sportem, rekreacją i ochroną

zdrowia,
5) walki z bezrobociem i przeciwdziałaniu jego skutkom społeczno-ekonomicznym.



2. Związek realizuje zadania publiczne określone mruejszym statutem w formach
przewidzianych prawem a w szczególności poprzez:
I) tworzenie własnych jednostek organizacyjnych,
2) przystępowanie do podmiotów już istniejących,
3) zawieranie umów z innymi podmiotami, współpracę z innymi związkami międzygminnymi.

organizacjami gospodarczymi, organizacjami społecznymi i jednostkami samorządu
terytorialnego w kraju jak i zagranicą oraz euroregionami.

3. Związek reprezentuje interesy gmin - członków Związku, w zakresie objętym jego
przedmiotem działania, wobec organów administracji rządowej. samorządowej oraz podmiotów
spoza Związku.

4. Związek może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze
użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w ustawach.

Rozdział III
Organy Związku, ich struktura i tryb działania

§ 8.1. Organami Związku są:
I) Zgromadzenie Związku. które jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku, zwane

dalej "Zgromadzeniem",
2) Zarząd Związku, który jest organem wykonawczym Związku, zwany dalej "Zarządem".

2. Dzialalność organów jest jawna i obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania
informacji. wstępu na posiedzenia Zgromadzenia. dostępu do dokumentów wynikających z
wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń organów Związku.

3. Wystąpienie oraz wykluczenie uczestnika ze Związku skutkuje równocześnie pozbawieniem
jego przedstawicieli wszystkich funkcji w organach Związku.

§ 9.1. W skład Zgromadzenia wchodzi po dwóch przedstawicieli gmin:
I) wójt (burmistrz).
2) przedstawiciel wybrany przez właściwą radę gminy.

2. Kadencja Zgromadzenia trwa 4 lata.

3. Na wniosek wójta (burmistrza) rada gminy może powierzyć reprezentowanie grmny w
Zgromadzeniu zastępcy wójta (burmistrza) lub radnemu.

4. Każdy przedstawiciel gminy ma w Zgromadzeniu jeden glos.

s. Rada gminy może w każdym czasie odwołać swoich przedstawicieli w Zgromadzeniu.

6. Po upływie kadencji, wygaśnięciu mandatu lub odwołaniu członka Zgromadzenia. pełni on
swe obowiązki do czasu wyboru jego następcy.

§ 10. Do właściwości Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach:
I) przyjęcia statutu Związku,
2) zmiany. tatutu Związku,



3) budżetu Związku,
4) zatwierdzenia sprawozdania i udzielenia absolutorium Zarządowi,
5) przeznaczenia nadwyżki dochodów nad wydatkami oraz sposobie pokrycia strat,
6) powołania i odwołania głównego księgowego związku na wniosek Przewodniczącego

Zarządu,
7) określenia wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
8) rodzaju i wysokości składek oraz świadczeń na rzecz Związku,
9) przyjęcia członka do Związku,
10) wyboru i odwołania Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Wiceprzewodniczącego,
I I) wyboru i odwołania Przewodniczącego Zarządu, Zastępcy Przewodniczącego Zarządu

oraz członka Zarządu,
12) wyboru i odwołania Komisji Rewizyjnej,
13) ustalania kierunków pracy Zarządu,
14) przyj mowanią sprawozdań z działalności Zarządu,
15) wyboru stałych i doraźnych komisj i Zgromadzenia,
16) zaciągania długoterminowych zobowiązań,
17) zbywania i obciążania majątku Związku,
18) rozpatrywania odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Związku.

§ II. Zgromadzenie wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Zgromadzenia i Zastępcę
Przewodniczącego Zgromadzenia w glosowaniu tajnym.

§ 12.1. Zgromadzenie zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia, a w razie jego nieobecności
Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.

2. Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane. Protokół powmien być odczytany przyjęty
przez Zgromadzenie na następnym posiedzeniu.

3. Obrady Zgromadzenia są jawne, ograniczenie jawności może wynikać z ustaw.

4. Sposób głosowania określa regulamin obrad.

5. Na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/4 statutowej liczby członków Zgromadzenia
Przewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie Zgromadzenia na dzień przypadający w
ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Do zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia dołącza się
porządek obrad wraz z projektami uchwał.

§ 13.1. Członek Związku może wnieść pisemny sprzeciw do uchwaly Zgromadzenia w ciągu 7
dni od daty jej podjęcia.

2. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały wymaga ponownego rozpatrzenia
sprawy w terminie 14 dni od daty wniesienia sprzeciwu.

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

§ 14.1. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd.

2. Zarząd Związku jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie spośród jego członków.

3, Zarząd Związku stanowią:
l) Przewodniczący Zarządu,



2) Zastępca Przewodniczącego Zarządu,
3) Czlonek Zarządu.

4. Odwołanie Zarządu następuje w takim samym trybie jak jego powołanie.

5. Po uplywie kadencji Zgromadzenia. Zarząd działa do czasu wyboru nowego Zarządu.

§ 15.1. Do zakresu działania Zarządu należy:
I) bieżące kierowanie działalnością Związku,
2) przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia,
3) określenie sposobu wykonywania uchwał Zgromadzenia,
4) gospodarowanie mieniem Związku,
5) wykonywanie budżetu Związku,
6) składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Zarządu,
7) ustalanie struktury organizacyjnej Związku.

2. Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Związku.

§ 16.1. Zarząd Związku pracuje kolegialnie na odbywanych w miarę potrzeb posiedzeniach.
Posiedzenie zwołuje Przewodniczący Zarządu, a w razie jego nieobecności .. Zastępca.

2. Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwal zwykłą większością głosów w obecności.
co najmniej połowy statutowego składu Zarządu w głosowaniu jawnym.

§ 17. Przewodniczący Zarządu:
I) kieruje pracą Zarządu i Biurem Związku,
2) uczestniczy w pracach Zgromadzenia,
3) kieruje bieżącymi sprawami Związku oraz reprezentuje go na zewnątrz,
4) wykonuje funkcję kierownika zakładu pracy wobec pracowników zatrudnionych w Biurze

Związku,
5) podejmuje czynności należące do właściwości Zarządu w sprawach niecierpiących zwloki.

Czynności te podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 18. Oświadczenie woli w imieniu Związku składają dwaj członkowie Zarządu, w tym
Przewodniczący Zarządu lub jego Zastępca. Czynność prawna, na podstawie. której Związek
zaciąga zobowiązania majątkowe wymaga kontrasygnaty głównego księgowego związku lub
osoby przez niego upoważnionej.

§ 19. Jeżeli Przewodniczący Zarządu nie może pełnić swoich obowiązków Jego funkcję
W) kortuje Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku.

§ 20.1. Działalność Zarządu Związku kontroluje Zgromadzenie Związku i w tym celu powołuje
Komisję Rewizyjną.

2. Komisja składa się z 3 członków wybieranych w glosowaniu jawnym przez Zgromadzenie.

3. W sklad Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani tylko członkowie Zgromadzenia.

-L Pracami Komisj i Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący wybierany przez Zgromadzenie.

5. Czlonkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w innych organach
Związku.



6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

7. Szczegółowy tryb pracy Komisji Rewizyjnej określi Regulamin uchwalony przez
Zgromadzenie.

§ 21. Do zadań Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
I) kontrola statutowej i finansowej działalności Związku,
2) badanie rocznego sprawozdania finansowego związku wraz ze sprawozdaniem z wykonania

budżetu Związku i występowanie do Zgromadzenia z wnioskiem o absolutorium,
3) kontrola wykonania uchwał Zgromadzenia.

Rozdział IV
Majątek i gospodarka Związku

§ 22.1. Do gospodarki finansowej Związku stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
o gospodarce finansowej gmin.

2. Dochody z majątku Związku przeznaczone są najego działalność statutową.

3. Za zobowiązanie przyjęte wobec osób trzecich Związek odpowiada całym swoim majątkiem.

4. O przeznaczeniu nadwyżki dochodów nad wydatkami oraz sposobie pokrycia strat decyduje
Zgromadzenie.

§ 23. Źródłami dochodów Związku są w szczególności:
I) wpływy z corocznych składek członkowskich przeznaczonych na bieżącą działalność

Związku,
2) wpływy ze składek członkowskich przeznaczonych na realizację zadań, programów

i inwestycji.
3) dochody z majątku Związku,
4) darowizny, zapisy i spadki na rzecz Związku,
5) dotacje,
6) środki pozyskane z Unii Europejskiej.

§ 24.1. Wysokość corocznej składki członkowskiej przeznaczonej na bieżącą działalność
Związku ustalana jest proporcjonalnie do ilości mieszkańców gminy według stanu na dzień 31
grudnia roku poprzedzającego rok obrachunkowy. określonej na podstawie danych
statystycznych GUS.

2. Wysokość oraz termin wpłaty corocznej składki członkowskiej będzie uchwalana przez
Zgromadzenie w terminie do dnia 30 września każdego roku.

3. Składki członkowskie przeznaczone na realizację zadań, programów
ustanawiane w drodze odrębnych uchwał Zgromadzenia.

inwestycji będą

4. Nieterminowa wpłata składki członkowskiej powoduje naliczenie odsetek ustawowych od dnia
wymagalności do dnia zapłaty oraz stanowi podstawę do wystąpienia przez Związek z
powództwem o zapłatę.

§ 25. Każdy z członków Związku ma prawo do korzystania na równych prawach z obiektów i
urządzeń wniesionych przez gminy lub nabytych przez Związek w inny sposób.



Rozdział V
Zasady przystępowania i występowania członków zc Związku

oraz zasady likwidacji Związku

§ 26.1. Przystąpienie do Związku wymaga podjęcia uchwaly przez radę zainteresowanej gminy o
przystąpieniu do Związku.

2. O przyjęciu gminy do Związku decyduje Zgromadzenie w drodze uchwały, określając
jednocześnie warunki przystąpienia gminy do Związku.

9 27. Gmina przystępująca. odpowiada za zobowiązania Związku powstale przed .leJ
przystąpieniem.

§ 28.1. Członkostwo w Związku ustaje w razie:
I) wystąpienia ze Związku,
2) wykluczenia ze Związku. podjętego uchwałą Zgromadzenia, z powodu nieprzestrzegania

Statutu i uchwał organów Związku. podejmowania działań sprzecznych z celami i zadaniami
Związku.

3) likwidacji gminy.

§ 29. Czlonek Związku powrruen poinformować Zgromadzenie o zamiarze wystąpienia ze
Związku najpóźniej na pół roku przed końcem roku obrachunkowego.

9 30.1. W przypadku ustania członkostwa uczestnikowi Związku należy zwrócić równowartość
tego. co wniósł na rzecz Związku, potrącając wartość świadczeń Związku na jego rzecz.

§ 31.1. Rozwiązanie Związku następuje na wniosek Zgromadzenia na podstawie uchwal rad
gmin będących jego członkami.

2. Wniosek. o którym mowa w ust. I, powinien stanowić o sposobie postępowania z majątkiem
l\\i,}zku.

§ 32. Rozwiązanie Związku następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

§ 33. Przeprowadzenie likwidacji Związku należy do Zarządu. o ile Zgromadzenie nie powola
likwidatora.

§ 34. Plan likwidacji Związku zatwierdza Zgromadzenie, po wysłuchaniu Op1l111 Komisji
Rew izyjnej.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

9 35. Zmiana Statutu następuje \V trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.

S 36. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Swiętokrzyskiego.


