
 

 

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 

z dnia 19 października 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji 

w Częstochowie 

Na podstawie § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 

2015 r. w sprawie rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian (Dz. U. 

z 2015r. poz. 2334) 

ogłasza się 

1. Zmianę statutu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie (Dziennik 

Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 4 z dnia 11 stycznia 2005 r., poz. 61), zgodnie z treścią uchwały 

Zgromadzenia Nr 6/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. 

2. Zmianę statutu Związku wpisano w dniu 4 października 2016 r. do Rejestru związków międzygminnych 

prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. 

W Statucie Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1.  Związek gmin nosi nazwę: Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji, zwany dalej 

Związkiem, działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.  

z 2016r., poz. 446) i niniejszego Statutu. Nazwa Związku może być określona skrótem „Związek Gmin 

ds. Wod-Kan”,”; 

2) w § 7 pkt 1 i pkt 2 otrzymują brzmienie: 

„1/ zbiorowego zaopatrzenia w wodę w zakresie eksploatacji systemu wodociągowego, odtworzenia oraz 

rozbudowy istniejących wodociągów zgodnie z regulaminem rozbudowy sieci wodociągowej na 

obszarze gmin uczestników Związku, 

2/ eksploatacji kanalizacji sanitarnej i oczyszczania ścieków na obszarze gmin uczestników Związku 

i odtworzenia oraz rozbudowy istniejących kanalizacji zgodnie z regulaminem rozbudowy sieci 

kanalizacji sanitarnej na obszarze gmin uczestników Związku,”; 

3) w § 10 uchyla się ust. 2, 

4) § 11 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 11.  Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia należy w szczególności: 

1/ wybieranie i odwoływanie Przewodniczącego i dwóch zastępców Przewodniczącego 

Zgromadzenia, 

2/ wybieranie i odwoływanie członków Zarządu Związku oraz uchwalanie regulaminu Zarządu 

Związku, 

3/ stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego 

działalności, 

4/ decydowanie w sprawach warunków zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu 

Związku, 

5/ uchwalanie planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania tego planu 

oraz podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku, 

6/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres 

zwykłego zarządu, 

7/ opiniowanie rocznych planów inwestycyjnych, 

8/ uchwalanie programu działania Związku, zasad jego funkcjonowania i rozwoju, 

9/zatwierdzanie taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków, 

10/ tworzenie lub przekształcanie podmiotów podległych Związkowi oraz decydowanie  

o zawarciu umów z innymi podmiotami w celu wykonywania zadań Związku oraz ocena 

realizacji tych zadań, 

11/ uchwalanie statutu Związku i zmian w statucie, 

12/ podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia nowego uczestnika do Związku i określanie  

warunków takiego przyjęcia, 

13/ stwierdzanie ustania uczestnictwa w Związku oraz określanie warunków wystąpienia 

uczestnika ze Związku, 

14/ wyrażenie zgody na przystąpienie Związku do organizacji gospodarczych, spółek itp., 

15/ wyrażenie zgody na zbycie części majątku Związku z zastrzeżeniem § 19 ust. 3, 

16/ wnioskowanie do rad gmin uczestniczących w Związku o jego rozwiązanie oraz 

podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku, 

17/ zatwierdzanie planu likwidacji Związku, 

18/ zatwierdzanie sprawozdań z działalności Związku przedstawianych okresowo uczestnikom 

Związku, 

19/ uchwalanie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych na obszarze działania Związku, 

20/ uchwalanie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 

21/ ustanawianie zasad gospodarowania majątkiem Związku, 

22/ uchwalanie regulaminów rozbudowy sieci wodociągowej oraz regulaminów rozbudowy 

sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze gmin uczestników Związku.”; 

5) § 12 otrzymuje brzmienie: 

„§ 12.  Zgromadzenia Związku są zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz  

w każdym kwartale.”; 

6) w § 14 ust. 8 uchyla się zapis „ bezwzględną większością głosów”, 

7) w § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4.  Zarząd Związku jest wybierany i odwoływany przez Zgromadzenie spośród jego członków  

w głosowaniu tajnym.”; 

8) w § 15 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7.  Zarząd Związku może zatrudnić Dyrektora Biura Związku.”; 

9) w § 15 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9.  Z Prezesem Zarządu Związku, jego zastępcą oraz pozostałymi członkami Zarządu nawiązywany jest 

stosunek pracy z wyboru. Czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Przewodniczący Zgromadzenia 

Związku.”; 

10) w § 16 ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8/ uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku.”; 

11) § 19 otrzymuje brzmienie : 

„§ 19. 1.  Majątek Związku stanowią: 

1/ przekazane przez poszczególne gminy składniki ich mienia nieruchomego i ruchomego 

służącego realizacji zadań przyjętych przez Związek, 

2/ akcje Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A., 

3/ dochody z majątku i działalności Związku, 

4/ dotacje i darowizny, 

5/ inne źródła. 

2. Mienie z ust. 1 pkt 1 podlega zwrotowi na rzecz gmin, gdy ustaje cel przekazania oraz w trybie  

§ 27 i 29 niniejszego Statutu. 

3. Zbycie mienia Związku powstałego w drodze określonej w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu może 

nastąpić tylko za zgodą rady gminy, na terenie której znajduje się to mienie. Zgoda wyrażana jest  

w formie uchwały rady gminy.”; 

12) uchyla się § 20; 

13) § 23 otrzymuje brzmienie: 

„§ 23. 1.  Zarząd Związku opracowuje projekt planu finansowego. Plan finansowy Związku winien być 

uchwalony przez Zgromadzenie Związku przed rozpoczęciem roku budżetowego, jednak nie później niż 

do 31 stycznia roku budżetowego. 

2. Związek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o uchwalony plan finansowy oraz ustawę 

o finansach publicznych. 

3. Do gospodarki finansowej Związku stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej 

gmin.”; 

14) dotychczasowa treść § 24 otrzymuje oznaczenie ust. 1; 

15) w § 24 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2.  Oświadczenia woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem składają : Prezes lub Zastępca 

Prezesa i jeden członek Zarządu, albo Prezes lub Zastępca Prezesa i osoba upoważniona przez Zarząd 

(pełnomocnik).”; 

16) w § 26 uchyla się ust. 5; 

17) w § 27 po ust. 1 dodaje się ust. 1a, ust. 1 b, ust. 1c i 1d w brzmieniu : 

„1a.  Uczestnictwo gminy w Związku ustaje także w razie : 

1/ zniesienia gminy, 

2/ wykluczenia gminy ze Związku. 

1b. Wolę wystąpienia gmina potwierdza uchwałą swojej rady gminy. 
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1c. Zgromadzenie Związku podejmuje uchwałę o wykluczeniu gminy ze Związku i ustaniu uczestnictwa 

gminy w Związku w przypadku: 

1/ udowodnionego działania na szkodę Związku, 

2/ niewykonywania zobowiązań wobec Związku, 

3/ niedostosowania się do postanowień Statutu Związku. 

1d. Treść uchwały Zgromadzenia, o której mowa w ust. 1d podlega niezwłocznemu przekazaniu do 

właściwej rady gminy.”; 

18) w § 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Gmina uczestnicząca w Związku o swoim zamiarze wystąpienia powinna powiadomić Związek 

najpóźniej na 6 miesięcy przed końcem roku budżetowego.”. 

  

  

 
WOJEWODA ŚLĄSKI 

 

 

Jarosław Wieczorek 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 5301


		2016-10-20T07:38:28+0000
	Polska
	KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




