Uchwała Nr XXIV/190/13
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 28 stycznia 2013r.
w sprawie przyjęcia zmian do 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. Rada Gminy Kłodawa przyjmuje zmiany do Statutu Związku Celowego Gmin MG-6.
Zmiany do statutu Związku stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchyla się uchwałę Rady Gminy Kłodawa z dnia 12 grudnia 2012r. nr XXII/174/12w sprawie
przyjęcia zmian do Statutu Związku Celowego Gmin MG-6.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Legan

Uzasadnienie
W wyniku rozmów przedstawicieli Gmin członkowskich postanowiono doprecyzować wcześniej
poszerzoną działalność Związku Celowego Gmin MG-6 o zadania związane z gospodarką odpadami.
Zmiana związana jest z wejściem w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych. W związku z powyższym należało dostosować zapisy Statutu do zapisów nowej
ustawy w sposób szczegółowy i precyzyjny.
W związku z tym, że statutowym celem związku ma być zaspokajanie potrzeb gmin - uczestników
Związku w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz skorelowanie z nim innych usług
publicznych, skutkiem przyjęcia zmian będzie doprecyzowanie zadań związanych z gospodarką
odpadami komunalnymi.
Druga zmiana dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
wynika z uwag i zaleceń kontroli Najwyższej Izby Kontroli w kwestii zbiorowego odprowadzania
ścieków, a także przejętym formalnie obowiązku uzyskania efektu ekologicznego dla zadania
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6” –
Umowa z dnia 29 kwietnia 2008r. z PWIK Sp. z o.o. oraz NFOSIGW.

Załącznik do uchwały Nr XXIV/190/13
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 28 stycznia 2013r.
§ 1. W statucie Związku Celowego Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przyjętym uchwałą nr
XIII/96/11 zmienia się, co następuje:
1. § 3 otrzymuje brzmienie: ,,Do zadań Związku należy wspólne planowanie i wykonywanie zadań
z zakresu zadań publicznych:
1) w dziedzinie gospodarki odpadami:
a) tworzenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin - uczestników
Związku i objęcie nim wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
b) tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na
terenie gmin - uczestników Związku, w tym współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi
działalność w zakresie gospodarowania odpadami lub zapewnienie wykonania tych prac przez
tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych,
c) nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacja zadań powierzonych
podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
d) określonych w art. 3 ust. 2 pkt 5, 6, 7, 8, 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
e) udostępnianie na stronach internetowych Związku oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji,
o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
f) realizowanie zadań wynikających z podjętych przez gminy - uczestników Związku regulaminów
utrzymania czystości i porządku na terenie gmin, zwanych dalej ,,regulaminami" w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi,
g) organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, w tym organizacja przetargów i zawieranie umów z podmiotami
wyłonionymi w przetargu,
h) określonych w art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz organizacja
odbierania odpadów komunalnych wraz z organizacją przetargów i zawieraniem umów z podmiotami
wyłonionymi w przetargu,
i) dokonywanie wyboru metody ustalania opłat za odbieranie odpadów i określanie stawek opłat,
j) określonych w art. 6l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
k) przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
l) określonych w art. 6n ust.1, art. 6r ust. 3, 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
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sprawozdawczości
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n) kontrola obowiązków wykonania ustawy przez zobowiązane podmioty wraz z nakładaniem kar
i wykonaniem czynności w postępowaniu egzekucyjnym;
2) w dziedzinie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:
a) zapewnienie mieszkańcom gmin - uczestnikom Związku dostępu do urządzeń kanalizacyjnych
zrealizowanych przez Związek lub eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.,
b) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich
opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
c) prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości
i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu
rozwoju sieci kanalizacyjnej,
d) prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie ścieków bytowych od właścicieli
nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców
obowiązków wynikających z ustawy,
e) udzielania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
f) kontroli wypełniania określonych w zezwoleniach warunków,
g) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i nadzór
nad sprawozdawczością prowadzoną przez przedsiębiorców;
3) w dziedzinie opieki nad zwierzętami - planowanie i budowa schroniska dla zwierząt w celu
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gmin - uczestników Związku;
4) w dziedzinie energetyki i energii odnawialnej opracowanie planów i studiów zaopatrzenia
w energię i paliwa odnawialne;
5) informacja i edukacja społeczności lokalnej w zakresie dziedzin należących do zakresu działalności
Związku;
6) Związek realizuje prawa i obowiązki organów gminy w zakresie gospodarowania odpadami oraz
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków gmin - uczestników Związku
poprzez:
a) tworzenie aktów prawa miejscowego,
b) wydawanie decyzji administracyjnych,
c) wydawanie zezwoleń,
d) prowadzenie rejestru działalności regulowanej,
e) organizowanie przetargów i zawieranie umów,

f) prowadzenie ewidencji,
g) prowadzenie sprawozdawczości,
h) nadzór nad sprawozdawczością prowadzoną przez przedsiębiorców,
i) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy,
j) rozliczanie wpłat i prowadzenie windykacji.”
2. w § 10 po pkt 9 dodaje się punkty 10, 11, 12, 13 w brzmieniu:
„10) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku Związku, wyrażanie zgody na
przyjęcie na rzecz Związku darowizn i zapisów,
11) ustalanie rodzaju i wysokości świadczeń uczestników na rzecz Związku oraz ustalenie cen opłat za
usługi świadczone przez Związek,
12) przekazanie majątku do gmin - uczestników Związku,
13) Zgromadzenie może ustalić regulamin Zarządu określający szczegółowe zasady jego pracy.”
3. w § 16 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) prowadzenie postępowań przetargowych dla realizacji inwestycji ze środków pozyskanych
z funduszy pomocowych oraz działalności bieżącej."
4. w §16 ust. 1 dodaje się punkty: 11, 12 i 13:
„11) uchwalenie regulaminu organizacyjnego Biura Związku,
12) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie
przejętych zadań,
13) dokonywanie poboru opłat i windykacji w zakresie przejętych zadań."
5. w § 16 dodaje się ustępy 2, 3, 4, 5, 6:
„2. Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Związku,
3. organizację i funkcjonowanie Biura Związku określa regulamin organizacyjny, który opracowuje
Dyrektor Biura, a zatwierdza Zarząd Związku,
4. biurem kieruje Dyrektor Biura Związku,
5. czynności ze stosunku pracy wobec pracowników Biura Związku wykonuje w imieniu Związku
Dyrektor Biura, a wobec Dyrektora Biura - Zarząd Związku,
6. Zarząd może upoważnić Dyrektora Biura do załatwiania niektórych bieżących spraw, podpisywania
określonej korespondencji, dokumentów, kierowania administracją Związku, jak również
reprezentowania Związku na zewnątrz, w takim zakresie w jakim nie należy to do innych organów
Związku.”
6. w § 19 ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazywane przez właścicieli
nieruchomości oraz wpływy z nakładanych kar, a także z innych opłat wynikających
z obowiązujących przepisów.”
7. w § 19 dodaje się ustępy 8, 9, 10, 11 i 12:
„8. Majątek Związku może zostać przekazany do gmin - uczestników Związku na zasadzie
porozumienia.
9. Członkowie Związku uczestniczą w kosztach wspólnej działalności Związku.
10. Uczestnik Związku pokrywa straty w działalności Związku w takiej wysokości, która odpowiada
procentowemu udziałowi straty w działalności powstałej na terenie uczestnika Związku w stosunku do
ogólnej straty w działalności Związku liczonej w odniesieniu do ilości mieszkańców gminy/miasta.
11. Uczestnicy Związku zobowiązani są do wpłat na pokrycie strat w terminie do 3 miesięcy od dnia
podjęcia w tej sprawie uchwały przez Zgromadzenie.
12. Celem Związku nie jest wygospodarowanie zysku. W przypadku jego wygospodarowania, zysk
przeznacza się na cele statutowe Związku."
8. w § 20 dodaje się ust. 9:
„9. W zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych zadań, uczestnicy zapewniają
Związkowi:
1) dostęp do danych z ewidencji ludności oraz zasobu geodezyjno - kartograficznego,
2) współpracę w zakresie uzyskania danych o wielkości zużytej wody z danej nieruchomości
położonej na terenie gminy - uczestnika Związku."

