
UCHWAŁA Nr XLVI/482/14 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 67 ust. 3 w związku z ust. 1 ustawy z dnia               

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i  1318, z 2014 r. 

poz. 379) Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:   

         § 1. Przyjmuje się zmiany w Statucie Związku Krajny z siedzibą w Złotowie                       

w brzmieniu nadanym uchwałą nr XVI/72/2014 Zgromadzenia Związku Gminy Krajny                

w Złotowie z dnia 09 czerwca 2014 r., tj.: 

 

   1) wykreśla się w całości postanowienia § 6 ust. 1 pkt 2 Statutu Związku Gmin Krajny                  

z siedzibą w Złotowie oraz wykreśla się w całości postanowienia § 14 ust. 2 pkt 13  litera i 

Statutu Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie.  

 

   2) § 10 Statutu Związku Gmin Krajny otrzymuje brzmienie:  

 

      „§ 10 ust.  1 Członkami Zgromadzenia są wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) 

gmin uczestniczących w Związku jako ustawowi przedstawiciele uczestników Związku.  

 

Ponadto członkami Zgromadzenia Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie są dodatkowi 

przedstawiciele – wyznaczani na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez rady 

gmin uczestniczące w Związku.  

 

Gmina Miasto Złotów ma prawo do wyznaczenia 5 dodatkowych przedstawicieli członków 

Zgromadzenia Związku Gmin Krajny; 

 
Gmina Złotów ma prawo do wyznaczenia 3 dodatkowych przedstawicieli członków 

Zgromadzenia Związku Gmin Krajny; 

 

Gmina Tarnówka ma prawo do wyznaczenia 2 dodatkowych przedstawicieli członków 

Zgromadzenia Związku Gmin Krajny,  

 

Gmina Lipka  ma prawo do wyznaczenia 1 dodatkowego przedstawiciela członka 

Zgromadzenia Związku Gmin Krajny, 

 

Gmina Łobżenica ma prawo do wyznaczenia 1 dodatkowego przedstawiciela członka 

Zgromadzenia Związku Gmin Krajny, 

 

Gmina Zakrzewo ma prawo do wyznaczenia 1 dodatkowego przedstawiciela członka 

Zgromadzenia Związku Gmin Krajny. 

 

       § 10. 2.  Na wniosek burmistrza lub wójta gminy, będącej uczestnikiem Związku, 

właściwa rada gminy może udzielić stałego pełnomocnictwa zastępcy wójta  lub burmistrza 

do reprezentowania gminy w Zgromadzeniu. 
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       § 10. 3. Każdy  członek Zgromadzenia Związku Gmin Krajny ma w Zgromadzeniu 

Związku Gmin Krajny jeden głos.” 

 

   3) § 24 Statutu Związku Gmin Krajny otrzymuje brzmienie:  

      „§ 24. 1. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd Związku powoływany i 

odwoływany przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. 

 

      § 24. 2. Zarząd Związku kieruje bieżącymi sprawami Związku i go reprezentuje. 

      § 24.3. Zarząd Związku liczy od 3 do 5 członków, składa się z Przewodniczącego 

Zarządu, Zastępcy i  członków. 

 

      § 24.4. Przewodniczącego Zarządu powołuje Zgromadzenie spośród członków 

Zgromadzenia. Zastępcę Przewodniczącego oraz członków Zarządu powołuje Zgromadzenie 

na wniosek Przewodniczącego Zarządu. 

 

      § 24.5. W skład Zarządu mogą wchodzić członkowie spoza składu Zgromadzenia,                  

w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu. 

 

      § 24.6. Przewodniczący Zarządu Związku, Zastępca  Przewodniczącego Zarządu jak  

i członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie. 

 

      § 24.7.  W stosunku do członków Zarządu czynności wynikające z zakresu prawa pracy 

dokonuje Przewodniczący Zgromadzenia. W stosunku do pozostałych osób zatrudnionych  

w Związku czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje Przewodniczący 

Zarządu.”  

 

   4) dodaje się do zapisów  Statutu § 6 ust. 1 pkt 1 litera w Statutu Związku Gmin Krajny              

o następującej treści: 

 

      „§ 6.1. 1)  w)  umarzanie opłat związanych z  gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi.” 

 

   5) dodaje się do zapisów  Statutu § 6 ust. 3 punktu 7 i punktu 8 Statutu Związku Gmin 

Krajny o następującej treści: 

 

      „§ 6.3. 7) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  (tekst jednolity:                       

Dz. U. 2012 r. poz. 749)” 

 

      „§ 6.3. 8) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym                                 

w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 )”.  

 

   6) § 26 ust. 3 Statutu Związku Gmin Krajny otrzymuje brzmienie:  

      „§ 26.3 Na Zarządzie spoczywają obowiązki wójtów gmin (burmistrzów, prezydentów 

miast) – członków Związku - w zakresie wykonywania zadań gmin wynikających z ustawy            

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity            

Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami). W ramach powyższych praw                           

i obowiązków Zarząd w szczególności: 
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   1) organizuje przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy, albo przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych 

odpadów;  

 

   2) zawiera z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 

wybranym w drodze przetargu, o którym mowa w pkt 1, umowę na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości;  

 

   3) weryfikuje dane zawarte w kwartalnym sprawozdaniu sporządzanym przez podmiot 

odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz żąda jego uzupełnienia;  

 

   4) sporządza roczne sprawozdanie z realizacji zadań Związku z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi oraz przekazuje je marszałkowi województwa i wojewódzkiemu 

inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, 

którego dotyczy;  

 

    5) przeprowadza, w sposób zwyczajowo przyjęty, kampanię informacyjną na temat praw  

i obowiązków właścicieli nieruchomości, w zakresie określonym w ustawie o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach;  

 

    6) sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy w zakresie swojej 

właściwości, w tym może wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta 

Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych;  

 

    7) pobiera od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz przekazuje ją na rzecz Związku;  

 

    8) dochodzi od właścicieli nieruchomości zaległych opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w postępowaniu egzekucyjnym;  

 

    9) przyjmuje od właścicieli nieruchomości deklaracje o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi;  

 

   10) określa, w razie niezłożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do 

danych zawartych w deklaracji, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi;  

 

   11) określa właścicielom nieruchomości, w drodze decyzji, wysokości zaległości z tytułu 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;  

 

   12) prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, w tym dokonuje wpisy, zmiany oraz wykreślenia z rejestru.  

 
   13) umarza opłaty związane z  gospodarowaniem odpadami komunalnymi.”  

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



4 

 

UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XLVI/482/14 Rady Gminy Złotów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie 

przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie 

 

  

         W związku z uchwaleniem przez Zgromadzenie Związku Gmin Krajny z siedzibą            

w Złotowie likwidacji Zakładu Usług Wodnych „Krajna” z dniem 31 grudnia 2014 r. Związek 

Gmin Krajny nie będzie od dnia 1 stycznia 2015 r. realizował zadania w postaci zaopatrzenia 

wsi w wodę. Dlatego konieczne staje się wykreślenie w Statucie Związku Gmin Krajny 

zapisu o tym, że do zadań Związku Gmin Krajny należy zaopatrzenie wsi w wodę  z mocą 

obowiązującą od dnia 01.01.2015 r., a więc już po zakończeniu likwidacji Zakładu Usług 

Wodnych „Krajna” z siedzibą w Złotowie.  

Członkowie Związku Gmin Krajny Gmina Miasto Złotów, Gmina Tarnówka, Gmina Złotów 

dokonały darowizny na rzecz Związku Gmin Krajny swoich udziałów w częściach 

ułamkowych  działek numer 498/9, 468/11 położonych w Stawnicy opisanych w księdze 

wieczystej KW numer PO1Z/0003253/5  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pile  

X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Złotowie na potrzeby działania 

oczyszczalni ścieków. W związku z wniesieniem dużego majątku w postaci swoich udziałów 

w częściach ułamkowych działek numer 498/9, 468/11, Gmina Miasto Złotów, Gmina 

Tarnówka i Gmina Złotów powinny mieć więcej przedstawicieli w Zgromadzeniu Związku 

Gmin Krajny. Uzasadnione jest zwiększenie liczby przedstawicieli Gminy Miasto Złotów, 

Gminy Tarnówka i Gminy Złotów w tym organie.  

 

         Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 59 z późn.  zm. ) do wyłącznej właściwości rady gminy należy 

uchwalanie statutu gminy.  

 

         Z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594 z późn.  zm. ) wynika, iż organem stanowiącym i kontrolnym związku jest 

zgromadzenie związku, zwane dalej zgromadzeniem. Z kolei zgodnie z 69 ust. 3 ustawy               

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.  zm.)              

do zgromadzenia związku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rady gminy.  

 

         Przepis art. 40 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.  zm. ) stanowi, iż na podstawie upoważnień ustawowych 

gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na 

obszarze gminy.  

 

         Norma § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Związku Gmin Krajny stanowi, że do wyłącznej 

właściwości Zgromadzenia Związku należy podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu 

Związku Gmin Krajny oraz występowania do rad gmin będących uczestnikami Związku  

o potwierdzenie zmiany Statutu Związku.  

 

        Stąd uzasadnione jest podjęcie uchwały  o wskazanej powyżej treści.  

 


