
— 5101 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 61 Poz. 852, 853

853

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 17 marca 2009 r.

w sprawie zmiany Statutu Zwi¹zku Miêdzygminnego �Puszcza Zielonka� z siedzib¹ w Murowanej Go�linie

Na podstawie §6 i §7 rozporz¹dzenia Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji z dnia 5 pa�dziernika 2001 r. w
sprawie sposobu prowadzenia rejestru zwi¹zków miêdzyg-
minnych oraz og³aszania statutów zwi¹zków (Dz.U. z 2001 r.
Nr 121, poz. 1307) zarz¹dzam og³oszenie zmiany Statutu
Zwi¹zku Miêdzygminnego �Puszcza Zielonka� z siedzib¹ w
Murowanej Go�linie (opubl. w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
z 2000 r., Nr 91, poz. 1224 zmienionego obwieszczeniem
Wojewody Wielkopolskiego opubl. w Dz. Urz. Woj. Wielkopol-
skiego z 2004 r., Nr 132, poz. 2719), po jej wpisaniu do Rejestru
zwi¹zków miêdzygminnych, zgodnie z tre�ci¹ uchwa³ podjê-
tych przez Rady Gmin tworz¹cych Zwi¹zek:

§1 statutu otrzymuje brzmienie:

�1. Statutem niniejszym rz¹dzi siê Zwi¹zek Miêdzygmin-
ny, zorganizowany pod nazw¹ Zwi¹zek Miêdzygminny �Pusz-
cza Zielonka�.

2. Ilekroæ w niniejszym statucie jest mowa o:

a) Zwi¹zku � nale¿y przez to rozumieæ Zwi¹zek Miêdzygmin-
ny �Puszcza Zielonka�;

b) Statucie � nale¿y przez to rozumieæ Statut Zwi¹zku Miê-
dzygminnego �Puszcza Zielonka�;

c) Projekcie � nale¿y przez to rozumieæ projekt pod nazw¹:
�Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zie-
lonka i okolic�, finansowany m.in. ze �rodków Narodowe-
go Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej
oraz �rodków z Funduszu Spójno�ci.

d) Gminie Uczestnicz¹ce w Projekcie � nale¿y przez to rozu-
mieæ nastêpuj¹ce Gminy, Cz³onków Zwi¹zku:

1) Gminê Czerwonak;

2) Miasto i Gminê Murowana Go�lina;

3) Miasto i Gminê Pobiedziska;

4) Miasto i Gminê Skoki;

5) Miasto i Gminê Swarzêdz.�

§7 statutu otrzymuje brzmienie:

�Do zadañ Zwi¹zku nale¿y wspólne planowanie i wykony-
wanie na obszarze cz³onków Zwi¹zku zadañ z zakresu:

1. projektów z wspólnie przyjêtej strategii rozwoju turystyki

2. realizacja zadañ w³asnych Gmin Uczestnicz¹cych w Projek-
cie w zakresie zbiorowego odprowadzania �cieków w
oparciu o maj¹tek wytworzony w ramach realizacji Projek-
tu. W tym zakresie do zadañ Zwi¹zku nale¿y:

- kszta³towanie polityki op³at za odprowadzanie �cieków,
w tym zatwierdzanie taryf;

- uchwalanie regulaminu odprowadzania �cieków na
terenie Zwi¹zku w odniesieniu do us³ug �wiadczonych
w oparciu o maj¹tek wytworzony w ramach Projektu;

- wyznaczanie kierunków rozwoju i realizacja polityki
inwestycyjno-modernizacyjnej maj¹tku wytworzonego
w ramach Projektu;

C - standard niski (brak instalacji wodociagowo-kanalizacyj-
nej)

* - budynek wymaga remontu

1)** stawka czynszu najnisza; �rednia z najniszych stawek w
przypadku wiêkszej liczby stawek

2) stawka czynszu najwysza; �rednia z najwyszych stawek w
przypadku wiêkszej liczby stawek

Burmistrz Miasta
(-) Zdzis³aw Czapla
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- sprawowanie nadzoru nad podmiotem �wiadcz¹cym
na zlecenie Zwi¹zku obs³ugê operatorsk¹ maj¹tku
wytworzonego w ramach Projektu.�

§9 ust 2 statutu otrzymuje brzmienie:

�2. Cz³onek zobowi¹zany jest wnie�æ jednorazowo swój
udzia³ do Zwi¹zku w ca³o�ci w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia
przyst¹pienia do Zwi¹zku.�

§10 Statutu otrzymuje brzmienie:

�Wniesione udzia³y stanowi¹ dochód Zwi¹zku.�

§14 statutu otrzymuje brzmienie:

�Do w³a�ciwo�ci Zgromadzenia nale¿y podejmowanie
uchwa³ w sprawach:

1. zmiany statutu Zwi¹zku, z zachowaniem ustawowych kom-
petencji gmin

2. wyboru i odwo³ania Przewodnicz¹cego Zgromadzenia i
jego zastêpcy,

3. powo³ywania i odwo³ywania G³ównego Ksiêgowego
Zwi¹zku

4. wyboru i odwo³ywania cz³onków Zarz¹du,

5. powo³ywania i odwo³ywania cz³onków Komisji Rewizyjnej,

6. powo³ywania i odwo³ywania cz³onków Rady Naukowej,

7. ustalanie wynagrodzeñ dla cz³onków Zarz¹du,

8. wyznaczania likwidatora,

9. uchwalania bud¿etu Zwi¹zku, rozpatrywania sprawozda-
nia z wykonania bud¿etu oraz podejmowania uchwa³y w
sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego
tytu³u,

10. uchwalania wysoko�ci sk³adki rocznej na dzia³alno�æ Zwi¹z-
ku i ewentualnych dop³at

11. okre�lenia zasad zbycia, nabycia, obci¹¿enia nieruchomo-
�ci gruntowych oraz ich wydzier¿awienia i najmu na okres
d³u¿szy ni¿ 3 lata lub na czas nieoznaczony. Do ich uchwa-
lenia Zarz¹d podejmuje decyzjê za zgod¹ Zgromadzenia.

12. zaci¹gania po¿yczek i kredytów,

13. tworzenia i przystêpowania do spó³ek, oraz wystêpowania
z nich i rozwi¹zywania,

14. okre�lenia wysoko�ci sumy, do której Zarz¹d mo¿e samo-
dzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,

15. tworzenia, likwidacji i reorganizacji zak³adów i innych
jednostek organizacyjnych Zwi¹zku,

16. ustanawiania regulaminów obowi¹zuj¹cych w Zwi¹zku,

17. ustalania op³at za odprowadzanie �cieków, w tym zatwier-
dzanie taryf na terenie gmin uczestnicz¹cych w Projekcie

18. uchwalania regulaminu odprowadzania �cieków na tere-
nie gmin uczestnicz¹cych w Projekcie

19. przyjmowania nowego cz³onka Zwi¹zku,

20. ustalenia rodzajów i ilo�ci stanowisk pracy w Biurze Zwi¹zku,

21. rozwi¹zania Zwi¹zku z zastrze¿eniem przes³anek opisanych
w §47 Statutu,

22. stanowienia o podziale zysku i start wynik³ych z dzia³alno-
�ci Zwi¹zku,

23. w sprawach podejmowania wspó³pracy z innymi organi-
zacjami.�

§19 statutu uchyla siê,

§21 statutu uchyla siê,

§22 statutu ust.2 uchyla siê,

§23 statutu otrzymuje brzmienie:
�Zarz¹d Zwi¹zku jest trzyosobowy i sk³ada siê z Przewod-

nicz¹cego i dwóch cz³onków Zarz¹du.�

§24 ust. 3 statutu otrzymuje brzmienie:

�3. Jednym z Cz³onków Zarz¹du mo¿e byæ osoba spoza
Zgromadzenia Zwi¹zku.�

§25 ust 2 pkt b) statutu uchyla siê,

§26 po pkt 1 statutu dodaje siê pkt. 1a o tre�ci:

�1a.kieruje biurem Zwi¹zku,�

§27 ust. 2 statutu otrzymuje brzmienie:

�2. Je¿eli czynno�æ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie
zobowi¹zañ pieniê¿nych, do jej skuteczno�ci potrzebna jest
kontrasygnata G³ównego Ksiêgowego Zwi¹zku lub osoby
przez niego upowa¿nionej.�

§28 statutu uchyla siê,

§29 ust 1. statutu otrzymuje brzmienie:

�1. W celu wykonywania swojej funkcji kontrolnej Zgro-
madzenie powo³uje Komisjê Rewizyjn¹ w sk³adaj¹c¹ siê z
trzech cz³onków powo³ywanych i odwo³ywanych przez Zgro-
madzenie na czas trwania kadencji�.

§32 statutu uchyla siê

w §33 statutu dodaje siê ustêp 3, 4 i 5 o brzmieniu:

�3. W sk³ad maj¹tku Zwi¹zku wchodzi m.in. maj¹tek wy-
tworzony w ramach realizacji Projektu. Maj¹tek ten stanowi
w³asno�æ Zwi¹zku.

4. Gminy uczestnicz¹ce w Projekcie partycypuj¹ we wszel-
kich kosztach zwi¹zanych z realizacj¹ Projektu w nastêpuj¹-
cych proporcjach:

- Gmina Czerwonak 18,5%

- Miasto i Gmina Murowana Go�lina 23,2%

- Miasto i Gmina Pobiedziska 29,5%

- Miasto i Gmina Skoki 10,5%

- Miasto i Gmina Swarzêdz 18,3%

5. Koszty pozosta³ych dzia³añ i projektów Zwi¹zku po-
nosz¹ gminy cz³onkowskie w stopniu proporcjonalnym do
udzia³u w tych dzia³aniach i projektach.�

Poz. 853
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§34 statutu uzyskuje brzmienie:

�Dochody z maj¹tku Zwi¹zku powinny byæ u¿yte na pro-
wadzenie dzia³alno�ci i utrzymanie Zwi¹zku.�

§36 ust.5 statutu uzyskuje brzmienie:

�Bud¿et jest uchwalany do koñca roku poprzedzaj¹cego
rok bud¿etowy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach
� nie pó�niej ni¿ do dnia 31 marca roku bud¿etowego.�

§36 ust.8 statutu uzyskuje brzmienie:

�Do dnia ustalenia bud¿etu przez Regionaln¹ Izbê Obra-
chunkow¹ podstaw¹ gospodarki bud¿etowej jest projekt bu-
d¿etu, o którym mowa w ust.4.�

§37 statutu uzyskuje brzmienie:

�Ustala siê nastêpuj¹ce zasady korzystania z obiektów i
urz¹dzeñ;

1) podstawowym celem Zwi¹zku jest wykorzystanie maj¹tku
dla zaspokojenia potrzeb mieszkañców Gmin - cz³onków
Zwi¹zku;

2) z zastrze¿eniem pkt 3 poni¿ej, wszystkie urz¹dzenia i
obiekty wytworzone przez Zwi¹zek w ramach realizacji
projektów s¹ wykorzystywane przez gminy uczestnicz¹ce
w tych projektach.

3) Maj¹tek wytworzony w ramach Projektu s³u¿y zaspokoje-
niu potrzeb mieszkañców Gmin Uczestnicz¹cych w Projek-
cie w zakresie zbiorowego odprowadzania �cieków.�

§38 statutu uzyskuje brzmienie:

�1. Za zobowi¹zania przyjête wobec osób trzecich Zwi¹-
zek odpowiada ca³ym swoim maj¹tkiem, a cz³onkowie Zwi¹z-
ku do wysoko�ci sumy swoich udzia³ów, których jeszcze nie
wp³acili z zastrze¿eniem § 33 ust. 4 oraz §45 ust. 2. Gmina
Kiszkowo nie ponosi odpowiedzialno�ci za zobowi¹zania po-
wsta³e w ramach Projektu.

2. Byli cz³onkowie Zwi¹zku odpowiadaj¹ w powy¿szych
granicach za wszystkie zobowi¹zania Zwi¹zku, powsta³e do
chwili ich wyst¹pienia.�

§39 statutu uchyla siê,

§41 ust. 1 statutu otrzymuje brzmienie:

�1. Rada gminy kandyduj¹cej podejmuje uchwa³ê o przy-
st¹pieniu do Zwi¹zku i przyjêciu jego statutu.�
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w §43 statutu uchyla siê pkt 2,

§44 statutu otrzymuje brzmienie:

�1. Cz³onek Zwi¹zku jest zobowi¹zany oznajmiæ zamiar
wyst¹pienia ze Zwi¹zku najpó�niej na sze�æ miesiêcy przed
koñcem roku kalendarzowego.

2. Podstaw¹ wyst¹pienia jest uchwa³a rady gminy pod-
jêta przed dniem 30 czerwca wchodz¹ca w ¿ycie nie wcze�niej
ni¿ 1 stycznia nastêpnego roku.�

§45 statutu otrzymuje brzmienie:

�1. Gminy Uczestnicz¹ce w Projekcie zobowi¹zuj¹ siê nie
wystêpowaæ ze zwi¹zku przez okres, w którym nastêpuje
sp³ata kredytów i po¿yczek zaci¹gniêtych przez Zwi¹zek w celu
finansowania Projektu.

2. Podjêcie przez radê gminy uchwa³y o wyst¹pieniu ze
Zwi¹zku mimo tre�ci ust. 1 nie zwalnia tej Gminy ze zobowi¹-
zañ na rzecz Zwi¹zku wynikaj¹cych z realizacji inwestycji
objêtej Projektem.�

§46 otrzymuje brzmienie:

�1. Zwrot lub podzia³ maj¹tku w wypadku ust¹pienia
cz³onka ze Zwi¹zku ka¿dorazowo okre�la Zgromadzenie.

2. Wyst¹pienie ze zwi¹zku Gminy uczestnicz¹cej w pro-
jekcie nie powoduje zwrotu lub podzia³u maj¹tku wytworzo-
nego w ramach projektu. Wystêpuj¹ca gmina nie mo¿e doma-
gaæ siê z tego tytu³u odszkodowania.�

§48 otrzymuje brzmienie:

�1. W wypadku rozwi¹zania Zwi¹zku jego maj¹tek, po
zaspokojeniu wszelkich zobowi¹zañ i roszczeñ wierzycieli,
przechodzi na rzecz dotychczasowych cz³onków Zwi¹zku od-
powiednio do ich udzia³ów, z zastrze¿eniem ust. 3 poni¿ej.

2. Pierwszeñstwo do przejêcia jednostek organizacyj-
nych Zwi¹zku, maj¹ gminy na obszarze których owe jednostki
organizacyjne siê znajduj¹ z obowi¹zkiem sp³aty pozosta³ych
cz³onków ponad warto�æ w³asnego udzia³u.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 maj¹tek wytworzo-
ny w ramach Projektu przypada Gminom, na terenie, których
siê znajduje, z ewentualnym rozliczeniem poniesionych nak³a-
dów w sposób ustalony uchwa³¹ Zgromadzenia.�

§57 uchyla siê.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek


