
UCHWAŁA Nr XLVIII/494/14 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 27 sierpnia 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 z późn. zm.) Rada 

Gminy Złotów uchwala, co następuje:   

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

w brzmieniu nadanym uchwałą Nr XVII/77/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny                

w Złotowie z dnia 14 lipca 2014 r., tj.: 

 

    1)    wykreślenie w całości postanowień § 6 ust. 1 pkt 2 Statutu Związku Gmin Krajny              

z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2015 roku oraz postanowień § 14 ust. 2 pkt 13 litera i 

Statutu Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie z dniem 01.01.2015 roku. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

    2) Przyjmuje się zmianę zapisów § 10 Statutu Związku Gmin Krajny z dniem                       

01.01.2015 roku, który otrzyma następujące brzmienie: 

 

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

uczestniczących w Związku jako ustawowi przedstawiciele uczestników Związku. 

  

Ponadto członkami Zgromadzenia są dodatkowi przedstawiciele przy czym 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 Zakrzewo 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. 

 

    § 10. 2. Dodatkowi przedstawiciele członkowie Zgromadzenia Związku Gmin Krajny  

są wyznaczeni przez rady gmin uczestniczące w Związku. 
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   § 10. 3.  Na wniosek burmistrza lub wójta gminy, będącej uczestnikiem Związku, właściwa 

rada gminy może udzielić stałego pełnomocnictwa zastępcy wójta,   zastępcy burmistrza 

lub radnego do reprezentowania gminy w Zgromadzeniu. 

 

   § 10. 4. Każdy przedstawiciel ma w zgromadzeniu jeden głos.” 

   3) Przyjmuje się zmianę zapisów § 24 Statutu Związku Gmin Krajny z dniem 01.01.2015 

roku, który otrzyma następujące 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.”  

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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UZASADNIENIE 

 do Uchwały Nr XLVIII/494/14 Rady Gminy Złotów z dnia 27 sierpnia 2014 r. 

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Krajny  

z siedzibą w Złotowie. 

 

 W dniu 23.12.2013 r. Zgromadzenie Związku Gmin Krajny uchwaliło likwidację 

Zakładu Usług Wodnych „Krajna” z siedzibą w Złotowie z końcem dnia 31.12.2014 r.  

 

 W związku z uchwaleniem likwidacji Zakładu Usług Wodnych „Krajna” z siedzibą  

w Złotowie Związek Gmin Krajny nie będzie już miał możliwości realizacji zadania w postaci 

zaopatrzenia wsi w wodę.  

 

 Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 08.07.2014 r. w sprawie o sygnaturze  

KN.-I.4131.1.275.2014.22 zasygnalizował wszczęcie postępowania nadzorczego w sprawie  

o stwierdzenie nieważności w części uchwały numer XVI/72/2014 z dnia 09.06.2014 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie.  

 

 Wyprzedzając rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego Zgromadzenie 

Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie w dniu 14 lipca 2014 r. uchwaliło Uchwałę 

numer XVII/75/2014 na podstawie, której to uchwały Zgromadzenie Związku Gmin Krajny  

z siedzibą w Złotowie w dniu 14 lipca 2014 r. uchyliło uchwałę numer XVI/72/2014 

Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 09.06.2014 roku.  

 

 Następnie Zgromadzenie Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie w dniu 14 lipca 

2014 r. uchwaliło uchwałę numer XVII/77/2014  z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany Statutu Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie.   

 

 Obecnie zachodzi potrzeba przyjęcia przez Rady Gmin zmian Statutu Związku Gmin 

Krajny z siedzibą w Złotowie uchwalonych na podstawie uchwały Zgromadzenia Związku 

Gmin Krajny w Złotowie numer XVII/77/2014  z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany Statutu Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie.    

 

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

( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.  zm. ) do wyłącznej właściwości rady gminy 

należy uchwalanie statutu gminy.   

 

           Z przepisu  art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                

(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy 

podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami.  

 

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

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

gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących  

na obszarze gminy.  

 

 W świetle powyższego uzasadnienia podjęcie uchwały o wskazanej powyżej treści jest 

zasadne.  

 


