UCHWAŁA NR XXII/ 119 /2012
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 10 sierpnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Na podstawie art. 18 ust. 1 i .art, 67 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ l.

Przyjmuje się następujące zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta
Gmina": 1/ użyte w treści statutu w różnym przypadku wyrazy:
a) "ustawa o samorządzie terytorialnym" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku
wyrazami "ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.);
b) "zarządzenie Nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1990 r. w sprawie rejestracji
związków międzygminnych (M. P. Nr 33, poz. 266)" zastępuje się użytymi w odpowiednim
przypadku wyrazami: "rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5
października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz
ogłaszania statutów związków" (Dz. U. z 2001 roku Nr 121, poz. 1307);
c) "budżet" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "plan finansowy",
d) "Zakład Utylizacji Odpadów" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami
"Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" w miejscowości Orli Staw 2,
gmina Ceków Kolonia",
e) "członków Związku" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "uczestników
Związku",
f) "członków Zgromadzenia" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami
"przedstawiciele gmin w Zgromadzeniu",
2/ treść statutu po wyrazach "I. Postanowienia ogólne" oznacza się jako,,§ l",

3/

w § 1:
a)

ust. 1,2 i 3 otrzymują brzmienie:
"l. Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", zwany dalej "Związkiem", jest
związkiem międzygminnym w rozumieniu art. 64 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
2. Siedzibą Związku jest miasto Kalisz.
3. Uczestnikami Związku (założycielami) są następujące gminy:
1)
Miasto Kalisz,
2)
Gmina Blizanów,
3)
Gmina Ceków Kolonia,
4)
Gmina Gołuchów,
5)
Gmina Goszczanów,
6)
Gmina Mycielin,
7)
Miasto Turek,
8)
Gmina i Miasto Warta
oraz gminy, które przystąpiły po rejestracji Związku:
9)
Gmina lisków,
10) Gmina Godziesze Wielkie,
11) Gmina i Miasto Dobra,
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12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Gmina Koźminek,
Gmina Brzeziny,
Gmina i Miasto Tu I lszków,
Gmina Kawęczyn,
Gmina Malanów,
Gmina Opatówek,
Gmina Wróblew,
Miasto Sieradz,
Gmina i Miasto Stawiszyn,
Gmina Szczytniki,
Gmina Sieradz",

4/ w § 2 skreśla się ust. 2.
5/ § 3 otrzymuje brzmienie: "Zadaniem Związku jest wybudowanie i eksploatacja Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", przetwarzanie odpadów komunalnych
wytworzonych na terenie gmin - uczestników Związku w instalacjach, jakimi dysponuje Związek oraz
prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinach należących do zakresu działania Związku ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży."

6/w § 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "l. Gminy przystępujące stają się uczestnikami Związku z datą
ogłoszenia zmiany Statutu,"
b) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "Do Związku mogą przystąpić inne gminy po
podjęciu uchwały o przystąpieniu do Związku oraz uch~ały o przyjęciu statutu Związku",
7/ w § 5 po wyrazie "Zgromadzeniem" skreśla się kropkę i dodaje wyrazy: "oraz Zarząd Związku zwany
dalej Zarządem."

8/ w § 6:
ust. 2 otrzymuje brzmienie: ,,2. liczba przedstawicieli wyznaczonych przez radę gminy do
Zgromadzenia (łącznie z wójtami burmistrzami, prezydentami) zależy od procentowego udziału
gminy w kosztach budowy ZUOK "ORLI STAW":
- do 10% - jeden przedstawiciel gminy
- za każde następne rozpoczęte 10% - plus jeden przedstawiciel gminy.
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie (burmistrzowie,
prezydenci) gmin uczestniczących w Związku. Na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta) rada
gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w Zgromadzeniu zastępcy wójta (burmistrza,
prezydenta) albo radnemu,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: ,A. Dodatkowych przedstawicieli gminy w Zgromadzeniu
wyznacza zainteresowana rada gminy.
a)

9/ w § 8:
a) w pkt. 1. skreśla się kropkę i dodaje wyrazy: Iloraz wysokości składki członkowskiej każdej
gminy i terminów jej uiszczania."
b) dodaje się punkty 11 i 12 w brzmieniu:
,,11) uchwalanie regulaminów pracy organów Związku oraz komisji rewizyjnej.
12) powoływanie stałych lub doraźnych komisji oraz określanie przedmiotu ich
Działania."
10/ w § 10:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"l. Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał.
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Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia w nowej kadencji zwołuje przewodniczący
Zgromadzenia poprzedniej kadencji."
b) w ust. 2 dodaje się zdanie w brzmieniu: "W razie nieobecności przewodniczącego Zgromadzenia
posiedzenie zwołuje jego zastępca."
cl dodaje się ust. S w brzmieniu:
,,5. Zgromadzenie wybiera ze swego grona przewodniczącego Zgromadzenia i dwóch jego zastępców.
Funkcji tych nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie."

11/ w§ 11:
w ust. 1 po wyrazie "członków" skreśla się kropkę i dodaje wyrazy: "w tym: przewodniczący,
jeden zastępca przewodniczącego i trzech członków."
b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
,,6. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec członków Zarządu wykonuje
Przewodniczący Zgromadzenia."

al

12/ w § 12:
al w ust.l:
- w pkt. 2 dodaje się wyrazy; "oraz składanie Zgromadzeniu sprawozdań z jego wykonania,"
- pkt S otrzymuje brzmienie: ,,5/ przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia oraz
określanie sposobu ich wykonania,"
- dodaje się pkt 7:
/,7/ gospodarowanie mieniem Związku."
b) w ust. 2 po wyrazie" Zarządu" skreśla się kropkę i dodaje wyrazy w brzmieniu: )ub jeden członek
Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd /pe,ł.nomocnik/."
c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
,,4. Zarząd może udzielić przewodniczącemu Zarządu upoważnienia do składania
jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej
działalności Związku."

B/w § 14:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje pkt 4 i pkt 5 w brzmieniu: ,,4/
organizowanie pracy Zarządu,
5/ wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników
Związku."
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
,,2. Jeżeli przewodniczący Zarządu nie może pełnić swoich obowiązków wykonuje je jego
zastępca."

14/w § 16:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1
b) w pkt 2 po wyrazie "majątku" dodaje się wyrazy "i z działalności";
c) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: ,,2. W sprawach gospodarki finansowej Związku stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące gospodarki finansowej gmin."
15/ w § 21 skreśla się kropkę i dodaje wyrazy w brzmieniu: "tworzone na podstawie ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157/ poz. 1240 ze zm.) oraz ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45/ poz. 236)."

16/ w § 23:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1./
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: ,,2. W sprawach gospodarki finansowej Związku stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące gospodarki finansowej gmin."
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17/ w § 25:
a) w ust. 2 wyrazy ,,0 której mowa wcześniej" zastępuje się wyrazami: "rady gminy o
wystąpieniu" .
18/ w § 26:
ust. 4 otrzymuje brzmienie: ,,4. Zasady rozliczeń z uczestnikiem wykreślonym następują
zgodnie z § 25 ust. 3.",
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: ,,5. Tryb ustalony w § 25 stosuje się odpowiednio."

al

19/ w § 27:
a.) w ust. 1 użyte wyrazy "członków gminy wchodzących w skład Związku" zastępuje się wyrazami:
" uczestników Związku",
b) w ust. 2 w zdaniu drugim kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy w brzmieniu: "który
zatwierdza Zgromadzenie Związku".
20/ § 29 otrzymuje brzmienie: "Statut i jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia w wojewódzkim
dzienniku urzędowym".

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XIV/80/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 8 grudnia 2011 roku w
sprawie zmiany uchwały Nr XIII/73/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 listopada 2011r. w
sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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