
 

 

OBWIESZCZENIE  

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego "Bóbr" 

Na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 

2015 r. w sprawie rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2334) 

zarządzam ogłoszenie 

zmiany tekstu statutu Związku Międzygminnego "Bóbr" o następującej treści: 

Zmiany do statutu 

W statucie Związku Międzygminnego „Bóbr" wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 uchyla się ust. 2; 

2) w § 6: 

a) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) opiniowanie wykonania planu finansowego,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego oraz jego zastępcę 

bezwzględną większością głosów.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji, a w przypadku  

jego nieobecności zastępca, z własnej inicjatywy, na żądanie członków Komisji lub na żądanie Zarządu 

albo Zgromadzenia Związku.”. 

3) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: 

„§ 6a. 1. Zgromadzenie Związku powołuje spośród przedstawicieli, niebędących członkami Zarządu, 

trzyosobową Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

2. Zadaniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest w szczególności wstępne rozpoznanie skarg  

na działanie Zarządu Związku i jednostek organizacyjnych Związku oraz wniosków i petycji składanych 

przez obywateli, w zakresie których podmiotem właściwym do rozpatrzenia jest Zgromadzenie. 
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3. Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybierają ze swego grona Przewodniczącego  

oraz jego zastępcę bezwzględną większością głosów. 

4. Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwołuje Przewodniczący Komisji, a w przypadku 

jego nieobecności zastępca, z własnej inicjatywy, na żądanie członków Komisji lub na żądanie Zarządu 

albo Zgromadzenia Związku.”; 

4) w § 8: 

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) wyrażanie zgody na przystępowanie do podmiotów gospodarczych Związku, o których mowa  

w pkt 2, w charakterze wspólnika lub akcjonariusza nowych podmiotów,”, 

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) ustalanie zasad wynagradzania członków organów Związku,”, 

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej Związku, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

oraz w razie potrzeby innych stałych i doraźnych komisji do określonych zadań,”, 

d) uchyla się pkt 13, 

e) w pkt 14 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 15-16 w brzmieniu: 

„15) uchwalanie wieloletniej prognozy finansowej oraz rocznego planu finansowego Związku, 

rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia  

lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, 

16) rozpatrywanie raportu o stanie Związku oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia  

lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu.”, 

f) dotychczasową treść przepisu oznacza się jako ust. 2 i dodaje się ust. 1 w brzmieniu: 

„1. Do kompetencji Zgromadzenia należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 

Związku, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.”. 

5) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Funkcji Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego nie można łączyć z funkcją członka 

Zarządu Związku, członka Komisji Rewizyjnej Związku lub członka Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji.”; 

6) w § 10: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Zarządu.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia nowej kadencji, do czasu wyboru Przewodniczącego 

Zgromadzenia, prowadzi najstarszy wiekiem członek Zgromadzenia obecny na posiedzeniu, który wyrazi 

na to zgodę.”, 

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
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„5. Posiedzenia Zgromadzenia są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 

i dźwięk. Nagrania obrad są udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej 

Związku.”. 

7) po § 11 dodaje się § 11a-11b w brzmieniu: 

„§ 11a. 1. Uchwały Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym, o ile przepisy prawa nie stanowią 

inaczej. 

2. Głosowanie jawne na posiedzeniach Zgromadzenia odbywają się za pomocą urządzeń 

umożliwiających sporządzenia i utrwalenie imiennego wykazu głosowań członków Zgromadzenia. 

3. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 2 nie jest możliwe 

z przyczyn technicznych, przeprowadza się głosowanie imienne. 

4. Imienne wykazy głosowań członków Zgromadzenia podaje się niezwłocznie do publicznej 

wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Związku oraz w inny sposób 

zwyczajowo przyjęty na obszarze Związku. 

§ 11b. 1. Inicjatywa uchwałodawcza, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługuje: 

1) Zarządowi Związku, 

2) organowi stanowiącemu Uczestnika Związku, 

3) w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – grupie co najmniej 300 mieszkańców 

Uczestników Związku, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego Uczestnika 

Związku. 

2. Inicjatywa uchwałodawcza, o której mowa w ust. 1, może dotyczyć wyłącznie zadań publicznych 

realizowanych przez Związek. 

3. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje  

się przedmiotem obrad Zgromadzenia na najbliższym posiedzeniu po złożeniu projektu, jednak 

nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu. 

4. Komitet inicjatywy uchwałodawczej ma prawo wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania 

komitetu podczas prac Zgromadzenia. 

5. Zgromadzenie określi w drodze uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, 

zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty.”; 

8) w § 12 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Zarząd pełni swoje obowiązki do dnia wyboru nowego Zarządu.”; 

9) po § 12 dodaje się § 12a-12b w brzmieniu: 

„§ 12a. 1. Uchwała Zgromadzenia w sprawie nieudzielenia Zarządowi absolutorium  

jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie wszystkich członków Zarządu. Uchwała 

o odwołaniu nie może być podjęta wcześniej niż po upływie 14 dni od daty posiedzenia Zgromadzenia,  

na którym nie udzielono absolutorium. 

2. Na wniosek co najmniej 2 członków Zgromadzenia każdy z członków Zarządu może zostać 

odwołany z innych przyczyn niż nieudzielenie absolutorium. Wniosek wymaga formy pisemnej wraz 

z uzasadnieniem oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną Związku. 

3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust.  2, nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny 

wniosek w sprawie odwołania danego członka Zarządu, może być zgłoszony w tym trybie nie wcześniej 

niż po upływie 12 miesięcy od daty poprzedniego głosowania. 
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§ 12b. 1. Zarząd co roku do dnia 31 maja przedstawia Zgromadzeniu raport o stanie Związku. 

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Zgromadzenia. 

3. Zgromadzenie może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. 

4. Zgromadzenie rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas posiedzenia, na którym 

podejmowana jest uchwała Zgromadzenia w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 

Zarządowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie 

Związku przeprowadza się debatę. 

5. W debacie nad raportem o stanie Związku członkowie Zgromadzenia zabierają głos  

bez ograniczeń czasowych. 

6. W debacie nad raportem o stanie Związku mieszkańcy Uczestników Związku mogą zabierać głos. 

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa  

do Przewodniczącego Zgromadzenia pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. 

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołane zostało 

posiedzenie, podczas którego ma być przedstawiany raport o stanie Związku. Mieszkańcy są dopuszczani 

do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszenia. Liczba 

mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Zgromadzenie postanowi  

o zwiększeniu tej liczby. 

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Związku Zgromadzenie przeprowadza głosowanie 

nad udzieleniem Zarządowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu Zarządowi wotum zaufania 

Zgromadzenie podejmuje bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia. 

Niepodjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały 

o nieudzieleniu Zarządowi wotum zaufania. 

10. Nieudzielenie Zarządowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach jest równoznaczne  

ze złożeniem wniosku o odwołanie wszystkich członków Zarządu. Przepis § 12a ust. 1 zdanie drugie 

stosuje się odpowiednio.”; 

10) w § 16 ust. 3 wyraz „członkowstwa” zastępuje się wyrazem „członkostwa”; 

11) w § 18 ust. 1 pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) inne prawa majątkowe.”; 

12) § 21 otrzymuje brzmienie: 

„§ 21. Zmiana statutu następuje w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym.”. 

Wojewoda Dolnośląski: 

P. Hreniak 
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