Uchwała Nr XVIII/139/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 18 marca 2005 roku
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Ziemi Radziejowskiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203)

Rada Miasta Radziejów
uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjąć Statut Związku Gmin Ziemi Radziejowskiej stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2.
Traci moc obowiązywania Uchwała Nr XVII/127/2005 z dnia 25 lutego 2005 roku.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radziejów.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/139/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 18 marca 2005 roku
Rozwój sytuacji gospodarczej, zakres zadań stojących przed samorządami stawia
przed jednostkami samorządowymi szczebla gminnego nowe wyzwania.
Wiele zadań publicznych może być realizowanych indywidualnie przez gminy lub może
być wykonywane wspólnie w ramach tworzonych związków gminnych.
W związku z powyższym celowym jest utworzenie Związku Gmin Ziemi
Radziejowskiej.
Utworzenie Związku wymaga przyjęcia jego statutu przez rady zainteresowanych
gmin bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.

Załącznik
do Uchwały Nr XVIII/139/2005
Rady Miasta Radziejów
z dnia 18 marca 2005 roku

STATUT
ZWIĄZKU GMIN ZIEMI RADZIEJOWSKIEJ
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Związek Gmin, zwany dalej "Związkiem" utworzony na podstawie uchwał organów
stanowiących właściwych jednostek samorządu terytorialnego nosi nazwę Związek
Gmin Ziemi Radziejowskiej.
§ 2. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
§ 3. Członkami Związku są położone na terenie województwa kujawsko - pomorskiego,
powiatu radziejowskiego następujące gminy:
l . Bytoń
2. Dobre
3. Piotrków Kujawski
4. Radziejów (miasto)
5. Topólka.
§ 4. 1. Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną
odpowiedzialność.
2. Związek posiada osobowość prawną.
3. Nadzór nad Związkiem sprawuje Prezes Rady Ministrów, Wojewoda Kujawsko Pomorski, a w zakresie gospodarki finansowej Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy.
§ 5. Związek ma charakter otwarty, czas trwania Związku jest nieokreślony.
§ 6. Związek ma swoją siedzibę w Radziejowie. Adres: 88-200 Radziejów, ul. Kościuszki
20/22.

Rozdział II
Zadania Związku

§ 7. 1. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych Związek podejmuje działania
w zakresie rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej na obszarze gmin członków
dla zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych, obejmujące
w szczególności:
1) tworzenie warunków do bardziej efektywnego użytkowania zasobów gmin,
2) podniesienie
poziomu
inwestycji
zewnętrznych,
rozwoju
lokalnych
przedsiębiorstw, tworzenie nowych miejsc pracy,
3) podejmowanie wspólnych działań w zakresie ochrony wód, ziemi i powietrza
poprzez likwidację skutków emisji zanieczyszczeń u źródeł ich powstania
i realizację inwestycji mających na celu ochronę środowiska naturalnego,
4) wymianę doświadczeń, informacji i pomoc w zakresie realizacji zadań gminnych,
5) organizowanie i tworzenie warunków dla rozwoju i aktywizacji wsi w sferze
produkcji rolnej oraz skupu i przetwórstwa płodów rolnych, propagowanie
produkcji ekologicznej,
6) poprawę jakości życia mieszkańców gmin,
7) współtworzenie warunków do organizowania oświaty, kultury, sportu, turystyki
oraz wypoczynku,
8) realizację wspólnych programów o znaczeniu ponadlokalnym z wykorzystaniem
środków unijnych,
9) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, społecznymi oraz
osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą zainteresowanymi
udzielaniem pomocy w zakresie wykonywania zadań statutowych Związku,
10) promocję gmin.
2. Przyjęcie do realizacji nowych zadań wymaga każdorazowej zmiany statutu i następuje
w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.
§ 8. Członkowie Związku przekażą na cele Związku niezbędny dla realizacji przejętych
zadań majątek i urządzenia, w zakresie określonym uchwałą Zgromadzenia.
Rozdział III

Organy Związku
§ 9. Organami Związku są:
1) Zgromadzenie Związku, które jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku,
zwane dalej "Zgromadzeniem",
2) Zarząd Związku, który jest organem wykonawczym Związku, zwany dalej
"Zarządem".
§ 10. 1. W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie i burmistrzowie gmin uczestniczących
w Związku oraz po dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez rady gmin.

2. Każdy przedstawiciel ma w Zgromadzeniu jeden głos.
3. Rada gminy może odwołać swego przedstawiciela ze Zgromadzenia i wyznaczyć
innego.
4. Przedstawiciele gmin swoje funkcje wykonują społecznie.
§ 11. 1. Kadencja Zgromadzenia jest równa kadencji rad gmin.
2. Zgromadzenie pełni swoją funkcję do czasu wyłonienia nowego składu przez nowo
wybrane rady gmin.
§ 12. Do właściwości Zgromadzenia należy:
uchwalanie statutu i regulaminów Związku, wybór i odwołanie Zarządu, określanie
kierunków działania Zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
określanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, uchwalanie planu finansowego
Związku, przyjmowanie sprawozdań z działalności i gospodarki finansowej Związku
oraz udzielanie Zarządowi absolutorium z tego tytułu, ustalanie wysokości i rodzaju
świadczeń na rzecz Związku, tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek
organizacyjnych Związku, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
- zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości Związku,
- zaciągania długoterminowych pożyczek,
- ustalania wysokości pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd w roku
budżetowym,
-określania wysokości sum, do których Zarząd może samodzielnie zaciągać
zobowiązania,
9) podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia nowego członka do Związku oraz
wykluczenia członka ze Związku,
10)powoływanie Komisji Rewizyjnej i stałych lub doraźnych komisji do realizacji
określonych zadań z określeniem przedmiotu ich działania i składu osobowego.
§ 13. 1. Zgromadzenie Związku kontroluje działalność Zarządu oraz jednostek
organizacyjnych, w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków Zgromadzenia.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego,
zastępcę i sekretarza Komisji.
4. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Związku i występuje z wnioskiem do
Zgromadzenia Związku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
Zarządowi Związku.
5. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Zgromadzenie Związku
w zakresie kontroli.
§ 14. l. Zgromadzenie wybiera ze swego grona przewodniczącego Zgromadzenia i jego
zastępcę.
2. Przewodniczący Zgromadzenia:

a) organizuje pracę Zgromadzenia oraz przewodniczy jego posiedzeniom,
b) reprezentuje Zgromadzenie w okresie między posiedzeniami Zgromadzenia.
3. Jeżeli przewodniczący Zgromadzenia Związku nie może pełnić swoich obowiązków
jego funkcję wykonuje zastępca przewodniczącego Zgromadzenia Związku.
§ 15. 1. Posiedzenia Zgromadzenia zwoływane są co najmniej dwa razy w ciągu roku
kalendarzowego.
2. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia, organizuje oraz przewodniczy obradom
najstarszy wiekiem przedstawiciel w Zgromadzeniu, niezwłocznie po ogłoszeniu statutu.
3. Na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/4 członków Zgromadzenia przewodniczący
Zgromadzenia obowiązany jest zwołać posiedzenie Zgromadzenia w terminie 14 dni
od dnia złożenia wniosku.
4. O zwołaniu posiedzenia członkowie Zgromadzenia powinni być powiadomieni
pisemnie co najmniej 7 dni przed terminem obrad, jednocześnie powinni otrzymać
porządek obrad oraz niezbędne dokumenty i materiały.
§ 16. 1. Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane, a protokół powinien być przyjęty
przez Zgromadzenie na następnym posiedzeniu.
2.Obrady Zgromadzenia są jawne.
§ 17. 1. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów
statutowej liczby członków Zgromadzenia.
2. Członek Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały
Zgromadzenia w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.
3. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego
rozpatrzenia sprawy.
4. Sprzeciw nie może być zgłoszony do uchwały podjętej w wyniku ponownego
rozpatrzenia sprawy.
§ 18. 1. W skład Zarządu Związku wchodzi po jednym przedstawicielu gmin członków
Związku.
2. Skład Zarządu Związku stanowią:
1) przewodniczący Zarządu Związku,
2) zastępca przewodniczącego,
3) sekretarz Zarządu Związku,
4) członkowie Zarządu Związku.
§ 19. 1. Zgromadzenie wybiera członków Zarządu w głosowaniu tajnym.
2.Dopuszczalny jest wybór członków Zarządu spoza członków Zgromadzenia w liczbie
nieprzekraczającej 1/3 składu Zarządu Związku.
§ 20. 1. Odwołanie Zarządu Związku lub poszczególnych jego członków następuje
w głosowaniu tajnym.

2. W razie odwołania Zarządu Związku Zgromadzenie powołuje w ciągu miesiąca nowy
Zarząd Związku, a do czasu powołania nowego Zarządu może powierzyć
dotychczasowemu Zarządowi dalsze wykonywanie jego obowiązków.
3. W wypadku złożenia rezygnacji przez członków Zarządu z pełnienia funkcji winny
one być rozpatrzone w głosowaniu tajnym.
§ 21. Do zakresu działania Zarządu Związku w szczególności należy:
1)
przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia,
2)
określanie sposobu wykonywania uchwał Zgromadzenia,
3)
sporządzanie projektu budżetu Związku,
4)
uchwalanie planów bieżącej działalności Zarządu Związku,
5)
realizacja budżetu i gospodarowanie finansami Związku w granicach określonych
przez Zgromadzenie,
6)
składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności i stanu majątkowego Związku,
7)
kierowanie administracją Związku,
8)
nadzorowanie jednostek organizacyjnych Związku.
§ 22. Do kompetencji przewodniczącego Zarządu Związku należy:
1) organizowanie pracy Zarządu Związku,
2) uczestniczenie w posiedzeniach Zgromadzenia,
3) odejmowanie czynności należących do właściwości Zarządu w sprawach
niecierpiących zwłoki, a następnie przedstawianie ich do zatwierdzenia na najbliższym
posiedzeniu Zarządu Związku,
4) zawieranie umów o pracę z pracownikami zatrudnionymi w administracji Związku
po zaopiniowaniu przez Zarząd Związku oraz pełnienie funkcji zwierzchnika wszystkich
pracowników administracji Związku.
§ 23. Jeżeli przewodniczący Zarządu Związku nie może pełnić swoich obowiązków jego
funkcję wykonuje zastępca przewodniczącego Zarządu Związku.
§ 24. 1. Oświadczenie woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem składają
przewodniczący Zarządu oraz jeden członek Zarządu.
2. Zarząd może udzielić przewodniczącemu Zarządu upoważnienia do składania
jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności
Związku.
3. Za prawidłową gospodarkę finansową Związku odpowiada Zarząd, a za prowadzenie
księgowości Skarbnik Związku pełniący funkcję - głównego księgowego Związku.
4. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych do jej
skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Związku.
§ 25. Po upływie kadencji Zgromadzenia, która jest równa kadencji rad gmin, Zarząd
Związku działa do czasu wyboru nowego Zarządu.

Rozdział IV

Członkostwo Związku
§ 26. Członkom Związku przysługuje prawo:
1) udziału w Zgromadzeniu poprzez swoich przedstawicieli, w tym czynne i bierne
prawo wyboru do organów Związku,
2) podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków,
3) korzystania z mienia Związku i usług świadczonych przez Związek.
§ 27. Członkowie Związku zobowiązani są do:
1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Zgromadzenia,
2) czynnego udziału w pracach Związku,
3) wnoszenia świadczeń na rzecz Związku.
§ 28. 1. Członek Związku wpłaca świadczenie w postaci wkładu w wysokości ustalonej
uchwałą Zgromadzenia w terminie l miesiąca od powzięcia uchwały lub przyjęcia do
Związku.
2. Członkowie Związku są zobowiązani do wpłacenia składki rocznej w wysokości
i terminach ustalonych uchwałą Zgromadzenia.
3. Świadczenia, o których mowa w pkt l i 2, wpłacane przez członków Związku wchodzą
w skład majątku Związku.
§ 29. Przyjęcia nowego członka Związku dokonuje Zgromadzenie w drodze uchwały,
która określa warunki, od spełnienia których uzależnia się przystąpienie do Związku.
§ 30. Członkostwo w Związku ustaje w razie:
1) wystąpienia członka ze Związku,
2) wykluczenia członka ze Związku,
3) zniesienia gminy.
§ 31. 1. W przypadku wystąpienia członka ze Związku wniesiony przez niego majątek
zostanie zwrócony w naturze, a jeżeli jest to niemożliwe to następuje rozliczenie
finansowe.
2.Rozliczenie finansowe nastąpi w terminie 12 miesięcy po danym roku obrachunkowym,
w którym podjęto decyzję, przy ustaleniu wartości wniesionego majątku.
§ 32. 1. Zmiana granic gminy nie powoduje ustania członkostwa w Związku, jednakże
podmiot ten jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Związek o tej zmianie.
2.Rada gminy może wystąpić o zmianę rodzaju i wysokości świadczeń, jeżeli zmiana
granic wpłynęła na zmniejszenie świadczeń na rzecz Związku.

§ 33. Członek Związku powinien oznajmić zamiar wystąpienia ze Związku na 12
miesięcy kalendarzowych przed dniem wystąpienia.
§ 34. 1. Związek może wykluczyć członka w drodze uchwały Zgromadzenia tylko
w przypadku:
a) udowodnionego działania na szkodę Związku,
b) nie wywiązania się z zobowiązań wobec Związku,
c) nie stosowania się do przepisów obowiązujących w Związku, a zwłaszcza do
postanowień statutu.
2. Zgromadzenie zobowiązane jest do powiadomienia członka o zamiarze wykluczenia
go ze Związku najpóźniej na 6 miesięcy kalendarzowych przed dniem wykluczenia.
3. Uchwałę o wykluczeniu członka ze Związku podejmuje Zgromadzenie po otrzymaniu
odpowiednich uchwał rad gmin - pozostałych członków Związku.
4. W przypadku wykluczenia członka ze Związku wniesiony przez niego majątek nie
podlega zwrotowi.
Rozdział V
Majątek i gospodarka Związku
§ 35. 1. Majątek Związku jest odrębny od majątku członków i jest odrębnie zarządzany.
2.Księgowość Związku jest prowadzona odrębnie od księgowości poszczególnych
członków Związku.
§ 36. Dochody z majątku Związku mogą być użyte wyłącznie na prowadzenie
działalności i utrzymanie Związku; o przeznaczeniu nadwyżki dochodów nad wydatkami
decyduje Zgromadzenie.
§ 37. 1. Koszty działalności Związku pokrywane są z dochodów Związku.
2. Jeżeli dochody Związku oraz świadczenia członków nie pokrywają wydatków,
niedobór rozkłada się na członków Związku proporcjonalnie do wysokości wniesionego
majątku i świadczeń.
3. Podział zysków dokonywany jest przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych
w pkt 2.
§ 38. Dochodami Związku są:
l ) wkłady i składki członkowskie,
2) dochody z majątku, zakładów i urządzeń Związku,
3) darowizny, zapisy, spadki i dotacje,
4) dochody uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej.
§ 39. 1. Związek samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu
Związku.

2. Projekt budżetu przygotowuje Zarząd.
3. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Zarząd przedkłada
Zgromadzeniu najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy
i przesyła projekt regionalnej izbie obrachunkowej, celem zaopiniowania.
4. Budżet uchwalany jest do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.
§ 40. Zarząd Związku jest obowiązany do prowadzenia księgowości Związku w oparciu
o zasady określone w odrębnych przepisach; najpóźniej w ciągu 3 miesięcy po upływie
roku obrachunkowego Zarząd składa Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności
i wykonania budżetu.
§ 41.1. Pierwszeństwo w korzystaniu z obiektów i urządzeń Związku przysługuje
członkom Związku i mieszkańcom ich gmin.
2. Członkowie Związku mogą na równych zasadach korzystać z obiektów i urządzeń
Związku.
3. Za zgodą członków Związku z obiektów i urządzeń korzystać mogą mieszkańcy
innych gmin nie wchodzących w skład Związku.
§ 42. Za zobowiązania wobec osób trzecich Związek odpowiada całym majątkiem.
§ 43. Zasady zarządzania majątkiem Związku, działalności zakładów, przedsiębiorstw
i jednostek organizacyjnych Związku, gospodarki finansowej, nabywania i zbywania
nieruchomości oraz zaciągania pożyczek regulują odrębne przepisy.
Rozdział VI

Zmiany w składzie i rozwiązanie Związku
§ 44. 1. Przystąpienie do Związku wymaga podjęcia uchwały przez radę zainteresowanej
gminy oraz uchwały o przyjęciu statutu Związku.
2. Gmina informuje Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego o zamiarze przystąpienia do
Związku.
3. O przyjęciu gminy do Związku decyduje Zgromadzenie w drodze uchwały,
określającej równocześnie warunki, od spełnienia których uzależnia się przyjęcie
w poczet członków.
§ 45. Rozwiązanie Związku następuje na podstawie podjętej przez Zgromadzenie
uchwały o rozwiązaniu Związku.
§ 46. 1. W przypadku rozwiązania Związku, jego majątek, po zaspokojeniu wszelkich
roszczeń i zobowiązań, przechodzi na rzecz członków Związku odpowiednio do
wysokości wniesionego majątku.
2.Pierwszeństwo do przejęcia urządzeń i obiektów Związku mają ci członkowie Związku,
na obszarze których urządzenia te i obiekty są zlokalizowane.

§ 47. Rozwiązanie Związku odbywa się pod nadzorem komisarza wyznaczonego przez
organ nadzoru.
§ 48. Likwidatora Związku powołuje Zgromadzenie. Do obowiązków likwidatora należy
przeprowadzenie szczegółowej kontroli dokumentacji Związku i opracowanie planu
likwidacji Związku.
§ 49. Plan likwidacji Związku zatwierdza Zgromadzenie, a następnie zostaje on
wywieszony w siedzibie Zarządu Związku i przesłany do wiadomości, wojewody
i regionalnej izby obrachunkowej.
§ 50. Po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia planu likwidacji Związku, członkowie
Związku przejmują przypadające im części majątku.
§ 51. Nie odebrane kwoty pieniężne przeznaczone na zaspokojenie roszczeń osób
trzecich składa się do depozytu sądowego.
§ 52. Po zakończeniu likwidacji majątek Związku oraz zobowiązania podlegają
podziałowi pomiędzy członków w stosunku proporcjonalnym do wniesionego majątku
i świadczeń.
Rozdział VII

Postanowienia końcowe
§ 53. Statut wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
§ 54. Zmiana statutu Związku następuje w trybie przewidzianym dla jego
ustanowienia.

