
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY OPOLSKIEGO

z dnia 14 września 2011 r.

w sprawie ogłoszenia zmiany statutu związku międzygminnego pod nazwą Związek 
Międzygminny „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu. 

Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 17, poz. 95, z późn. zm.) oraz § 
6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz. U. 
z 2001 r. nr 121, poz. 1307) ogłasza się zmianę statutu związku międzygminnego pod nazwą Związek 
Międzygminny „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu, stanowiącą załącznik do niniejszego 
obwieszczenia. 
Zmiany wynikają z uchwały Zgromadzenia Związku nr XIII/14/10 oraz nr XIII/15/10 z dnia 29 grudnia 
2010 r. oraz treści uchwał Rad Gmin i zostały wpisane do Rejestru związków międzygminnych, 
prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

Wojewoda Opolski 

Ryszard Wilczyński



Załącznik do Obwieszczenia

Wojewody Opolskiego

z dnia 14 września 2011 r.

W statucie związku międzygminnego pod nazwą Związek Międzygminny „Czysty Region” 
z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu, wpisanego do Rejestru związków międzygminnych 2 lipca 2008 r. 
pod poz. 286, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Wojewody Opolskiego z dnia 14 lipca 2008 r. 
(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2008 r. nr 52, poz. 1707 i z 2010 r. nr 8, poz. 129) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 18 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

" 2a. Przewodniczący Zarządu jest pracownikiem Związku zatrudnianym na podstawie wyboru, przy 
czym wymiar jego zatrudnienia oraz wynagrodzenie określa Zgromadzenie Związku."; 

2) Dotychczasową treść § 29 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się po nim ust. 2 w brzmieniu: 

" 2. Gmina, która przystapiła do Związku w 2011 r. i w latach następnych zobowiązana jest do 
wpłacenia składki członkowskiej za okres od 2009 r. do roku poprzedzającego rok przystapienia 
włącznie, w wysokości wyliczonej z odpowiednim zastosowaniem postanowienia § 26 ust. 4 i 
powiększonej o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalony na podstawie 
średniorocznego poziomu tego wskaźnika za poszczególne lata wyżej wymienionego okresu 
ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny w dzienniku urzędowym "Monitor Polski". Terminy 
wpłacenia tej składki ustala Zgromadzenie.". 


