
 

 

UCHWAŁA Nr XVI/53/2017 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO 

z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego. 

 

Na podstawie art. 67a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., 

poz. 4460, 1579) po uzgodnieniu z Wojewodą, Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu 

Chełmińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W Statucie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego opublikowanym Obwieszczeniem 

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia statutu Związku 

Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z siedzibą w Stolnie (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. poz. 3680) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1)  § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Uczestnikami Związku są: 

1) Gmina Unisław; 

2) Gmina Stolno; 

3) Gmina Papowo Biskupie; 

4) Gmina Kijewo Królewskie; 

5) Gmina Chełmno.”; 

2)  w § 12 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych Związku innych niż Biuro Związku;”; 

3)  w § 20 skreśla się ust. 9; 

4)  w § 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zarząd wykonuje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej Związku Biura Związku.”; 

5)  po § 22 dodaje się § 22a i 22b w brzmieniu: 

„§ 22a.1. Zadaniem Biura Związku jest obsługa organów Związku oraz realizacja statutowych zadań 

Związku nie przekazanych innym jednostkom powołanym przez Zgromadzenie Związku. 

2. Przewodniczący Zarządu Związku jest Kierownikiem Biura Związku. 

3. Kierownik Biura Związku wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników 

Biura Związku i Kierowników innych jednostek organizacyjnych Związku. 

4. Organizację i zakres działania Biura Związku określa regulamin organizacyjny nadawany przez Zarząd 

Związku. 

§ 22b. Kierownicy jednostek organizacyjnych Związku nieposiadających osobowości prawnej działają 

jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Związku”; 

6)  w § 28 po pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) inne.” ; 

7)  po § 28 dodaje się § 28a w brzmieniu: 

„§ 28a 1. Związkowi przysługuje prawo własności i inne prawa majątkowe. 

2. Mienie Związku stanowią: 

1) składniki mienia przekazane przez Uczestników Związku lub nabyte przez Związek; 

2) spadki, zapisy i darowizny; 
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3) inne dochody Związku nie wymienione w pkt 1-2. 

3. Majątek Związku służy wyłącznie realizacji zadań Związku.”; 

8) § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uczestnicy Związku udzielają Związkowi na pokrycie jego działalności dotacji w formie bezzwrotnych 

wkładów na podstawie corocznej uchwały Zgromadzenia Związku.”; 

9)  § 30 otrzymuje brzmienie: 

„§ 30.1. Uczestnik Związku pokrywa stratę bilansową w działalności Związku w takiej wysokości, która 

odpowiada indywidualnemu wynikowi rozliczenia dochodów i kosztów z działalności Związku 

prowadzonej na terenie uczestnika Związku lub na rzecz uczestnika Związku. 

2. Rozliczenie dochodów i kosztów, o których mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie poniesione przez Związek 

koszty i dochody liczone: 

1) koszty ogólne w częściach równych przez wszystkich uczestników Związku; 

2) koszty obsługi systemu odbioru odpadów oraz koszty obsługi innych rodzajów działalności podjętych 

przez Związek indywidualnie dla każdego uczestnika Związku wg kosztów wynikających z dokumentacji 

otrzymanej od realizatora ww usługi dla terenu danego uczestnika Związku; 

3) dochody w zakresie odbioru odpadów oraz innych rodzajów działalności podjętych przez Związek - 

zgodnie z wpłatami z terenu danego uczestnika Związku; 

4) dochody ogólne w częściach równych na wszystkich uczestników Związku”. 

3. Zgromadzenie Związku może podjąć uchwałę o odstąpieniu od pokrycia straty w sposób określony w ust. 

1 i 2 w przypadku uznania za celowe pokrycie straty w inny sposób.”. 

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin 

Powiatu Chełmińskiego. 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego 

Gmin Powiatu Chełmińskiego 

Krzysztof Wypij 
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