
Uchwała Nr XIX/125/08 
Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 13 lutego 2008r. 

 
 

w sprawie zmiany Statutu Związku Celowego Gmin MG-6. 
         
                  Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia  8  marca 1990 r. o  samorządzie 
gminnym ( t.j.  Dz. U. z 2001r.  Nr 142  poz. 1591 ze zm.)  uchwala  się,    co następuje: 
 
 § 1. W  statucie  Związku  Celowego  Gmin  MG-6  z siedzibą  w  Gorzowie Wlkp. 
wpisanego do rejestru Związków Międzygminnych pod pozycją 191 z datą 21 grudnia 1999 r. 
ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 1999r. Nr 41 poz. 443,   
zm. z  2002 r. Nr 56  poz. 682, wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. w § 8: 

ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. W skład Zgromadzenia Związku wchodzi po dwóch przedstawicieli gmin 
uczestniczących w Związku, w tym wójt (prezydent, burmistrz) oraz wybrany 
przez właściwą radę gminy przedstawiciel”, 
 

2. w § 8: 
ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. KaŜdy przedstawiciel gminy ma jeden głos”, 
 

3. w § 8: 
ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Na wniosek wójta (prezydenta, burmistrza), rada gminy moŜe powierzyć 
reprezentowanie gminy jego zastępcy bądź radnemu”, 
 

4. § 10 otrzymuje brzmienie: 
„Do zadań Zgromadzenia naleŜy podejmowanie uchwał w sprawach: 
a) ustalania kierunków działania Związku, 
b) ustalania wysokości składek członkowskich oraz terminów ich płatności, 
c) uchwalania rocznego budŜetu Związku, 
d) zmiany statutu Związku, 
e) wyboru Zarządu Związku oraz komisji Związku, 
f) rozpatrywania sprawozdań Zarządu i udzielanie absolutorium, 
g) ustalania wysokości pokrywania strat Związku przez jego członków, 
h) powołania Głównego Księgowego Związku, 
i) rozwiązania i likwidacji  Związku, 
j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. 

 
5. § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§11.1.Zgromadzenie wybiera ze swego grona Przewodniczącego                                  
i Wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów statutowej liczby 
członków Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. 
2.Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia następuje 
na wniosek co najmniej 1/3 statutowego składu Zgromadzenia, w trybie 
określonym w ust. 1”. 

 
6. § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego       
w miarę potrzeb, nie rzadziej niŜ raz na kwartał”. 

 
7. § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 



„2.Zarząd składa się z 6 osób, w tym Przewodniczącego                                                      
i Wiceprzewodniczącego”. 

 
8. § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zarządu bezwzględną większością 
głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. W tym 
samym trybie wybiera się pozostałych członków Zarządu, na wniosek 
Przewodniczącego”. 

 
9.W § 15 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5.Zgromadzenie moŜe odwołać Przewodniczącego Zarządu, na wniosek ¼ 
członków Zgromadzenia lub 2/3 członków Zarządu, większością głosów 
statutowej liczby członków Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. Odwołanie 
Przewodniczącego jest jednoznaczne z odwołaniem Zarządu”. 
 

10. dotychczasowy ust. 5 § 15 otrzymuje numeracje ust. 6. 
 
11. dotychczasową treść  § 17 oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2.Do reprezentowania Związku uprawniony jest Przewodniczący Zarządu                    
lub dwóch członków Zarządu działających łącznie”. 
 

12. po § 17 dodaje się   § 17a w brzmieniu: 
„§ 17a 1.Komisja Rewizyjna składa się z 4 osób wybieranych spośród członków 
Zgromadzenia na okres jego kadencji. 
2.W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić Przewodniczący                                  
i Wiceprzewodniczący Zgromadzenia, a takŜe członkowie Zarządu   i pracownicy 
Biura Związku. 
3.Komisja Rewizyjna kontroluje Zarząd we wszystkich strefach działalności pod 
kątem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. 
4.Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są w głosowaniu jawnym. Wybory 
przeprowadza się odrębnie na funkcję Przewodniczącego i Zastępcy 
Przewodniczącego. 
5.Członkiem komisji zostaje ten kandydat, który w danym głosowaniu uzyskał 
największą liczbę głosów. 
 

13.  dodaje się § 17b w brzmieniu: 
          „1. Majątek Związku stanowią wniesione ruchomości, nieruchomości i składki  

   gmin wchodzących w skład Związku. 
           2. Majątek Związku jest odrębny od majątku uczestników Związku i jest  

             odrębnie zarządzany. 
 3. Na dochody Związku składają się między innymi: 
 a) wkłady członkowskie, 
 b) roczne składki, 
 c) dochody z działalności Związku 
 d) darowizny, spadki i zapisy, dotacje, 
 e) wpływy z majątku Związku, 
 f) wpływy z ofiarności publicznej. 
4. Księgowość Związku jest prowadzona odrębnie od księgowości 
poszczególnych członków Związku. 
5. Zarząd obowiązany jest do prowadzenia księgowości Związku w oparciu o 
zasady określone w odrębnych przepisach. 
 
 
6. Najpóźniej na trzy miesiące po zakończeniu roku obrotowego Zarząd składa 
Zgromadzeniu sprawozdania z działalności, z wykonania planu finansowego 
oraz odnośnie stanu majątkowego Związku. 



7. Członkowie Związku uczestniczą w kosztach wspólnej działalności, zyskach i 
stratach Związku proporcjonalnie do wniesionych wkładów członkowskich.  
 

14. dodaj się § 17c w brzmieniu:  
„1. Związek korzysta z majątku członków na zasadach dzierŜawy, najmu lub 
uŜytkowania. 
2.Obiekty i urządzenia Związku słuŜą realizacji jego zadań i mają zaspokajać 
potrzeby mieszkańców gmin członków Związku. 
3. Z obiektów i urządzeń Związku, jego członkowie korzystają na równych 
zasadach. 
4. Zgromadzenie Związku określa, w drodze uchwały, zasady korzystania z 
obiektów i urządzeń Związku w przypadkach spornych oraz zasady korzystania 
z nich przez inne podmioty spoza Związku. 
5.  Koszty i nakłady pozostające w związku z obiektami i urządzeniami Związku 
oraz z robotami, usługami pokrywają  członkowie Związku proporcjonalnie do 
wniesionych wkładów. 
6. Niepodzielne składniki majątkowe Związku pozostają w nim w przypadku 
wystąpienia członka ze Związku, jeŜeli Związek nie mógłby bez nich 
prawidłowo wykonywać swoich zadań statutowych na rzecz swoich pozostałych 
członków. 
7. W sytuacji uregulowanej ust. 6 następuje finansowe rozliczenie wkładu 
członka. 
8. Za przyjęte zobowiązania wobec osób trzecich Związek odpowiada całym 
swoim majątkiem, a uczestnicy Związku do wysokości sumy swoich wkładów 
członkowskich. 
9. Byli uczestnicy odpowiadają w powyŜszych granicach za wszelkie 
zobowiązania Związku powstałe do chwili ich wystąpienia lub usunięcia ze 
Związku. 
10. Związek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania osób prawnych, 
których jest organem załoŜycielskim, a te nie ponoszą odpowiedzialności za 
zobowiązania Związku. 

 
15.  § 21 otrzymuje brzmienie:  

        „ Nadzór nad Związkiem sprawuje Wojewoda Lubuski i Regionalna Izba  
          Obrachunkowa z siedzibą w Zielonej Górze”. 

 
16. § 22 otrzymuje brzmienie: 

  „Związek podlega rejestracji w rejestrze związków międzygminnych    
   prowadzonym przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej”. 
 

 § 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/314/06Rady Gminy  Kłodawa z dnia 31 maja 2006 
r.  w sprawie zmiany Statutu Związku Celowego Gmin MG-6. 
 
            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 
 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu  w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 

 
Przewodniczący Rady Gminy  

 
Andrzej Legan 


