
Obwieszczenie 

Wojewody Małopolskiego 

z dnia 28 maja 2010 r. 

 

w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej 

 z siedzibą w Gorlicach 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 

niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ze zm.) w związku z § 6 

i § 7 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. Nr 121, poz. 1307) ogłasza się, w załączniku do niniejszego 

obwieszczenia, wpisaną w dniu 13 maja 2010 r. do Rejestru Związków Międzygminnych w 

Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie zmianę statutu Związku 

Gmin Ziemi Gorlickiej z siedzibą w Gorlicach.  

 

Wojewoda Małopolski: 

Stanisław Kracik 

 

Załącznik 

Do Obwieszczenia 

Wojewody Małopolskiego 

Z dnia 28 maja 2010 r. 

 

Uchwała Nr 42/XIV/2009 

Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej 

z dnia 23 września 2009 roku 

 

w sprawie: przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej. 

 

Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 i art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami.), oraz Zgromadzenie 

Związku Gmin Ziemi Gorlickiej uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W Załączniku nr 1 do uchwały Nr 30/XI/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej 

z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 5 skreśla się ust. 3 

2. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Związek przejmuje do realizacji następujące zadania: 

a. opracowywanie i realizacja projektów w ramach funduszy pomocowych Unii 

Europejskiej i krajowych w zakresie zadań Związku w szczególności 



realizacja projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na 

terenie Gmin wchodzących w skład Związku 

b. pozyskiwanie środków finansowych krajowych i zagranicznych 

c. wdrażanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska i energetyki 

niekonwencjonalnej (odnawialnej)" 

3. § 10 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: 

"5. ustalanie wysokości składek członkowskich," 

4. w § 10 skreśla się pkt. 9 

5. § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu lub pisemny wniosek co najmniej 1/4 

członków statutowego składu Zgromadzenia Związku, Przewodniczący Zgromadzenia 

obowiązany jest zwołać Zgromadzenie w trybie nadzwyczajnym na dzień przypadający w 

ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać porządek obrad. W tym 

trybie nie jest możliwa zmiana porządku obrad bez zgody wnioskującego." 

6. § 12 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

"7. Głosowanie w Zgromadzeniu jest jawne, o ile ustawa nie stanowi inaczej." 

7. § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Zarząd Związku jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie. Przy wyborze 

członków Zarządu głosowanie jest prowadzone odrębnie dla każdego członka. " 

8. § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Do zakresu działania Zarządu należą następujące sprawy: 

1) bieżące kierowanie sprawami Związku dotyczącymi wykonywania zadań publicznych 

określonych Statutem; 

2) wykonywanie uchwał Zgromadzenia; 

3) zarządzanie majątkiem Związku w oparciu o zasady niniejszego Statutu i przepisy 

ustanowione w formie uchwały przez Zgromadzeni; 

4) przygotowywanie projektów budżetu wraz z terminem płatności udziałów; 

5) realizacja budżetu Związku; 

6) składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności i stanu majątku Związku, oraz o 

realizacji uchwał Zgromadzenia; 

7) ustalanie kierunków działania Związku; 

8) nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych, spółek i innych podmiotów 

gospodarczych Związku oraz nad prawidłową eksploatacją obiektów i urządzeń oraz 

wykorzystywaniem majątku Związku; 

9) rozpatrywanie sprawozdań Przewodniczącego Zarządu z jego działalności; 

10)przedkładanie Komisji Rewizyjnej materiałów dotyczących Zarządu i Przewodniczącego; 

11) reprezentowanie Związku przed organami państwowymi, organami administracji 

samorządowej i innymi podmiotami występującymi w obrocie prawnym; 12)zatrudnianie i 

zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Związku. 

2. Zobowiązania wynikające z realizacji poszczególnych inwestycji są określane w 

umowie zawartej pomiędzy zainteresowanymi Gminami." 

9. § 19 otrzymuje brzmienie: 

"1 Przewodniczący Zarządu pełni funkcje Kierownika Biura Związku 2. Do zadań 

Przewodniczącego Zarządu należy w szczególności: 

1) reprezentacja Związku na zewnątrz; 

2) kierowanie bieżącymi sprawami Związku; 

3) organizowanie pracy Związku w tym zwoływanie posiedzeń Zarządu; 4) 

uczestniczenie w posiedzeniach Zgromadzenia; 

5) podpisywanie korespondencji, dokumentów i ogłoszeń Związku; 

6) wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników Biura Związku; 



7) podejmowanie czynności należących do właściwości Zarządu w sprawach 

wymagających niezwłocznego załatwienia, czynności te wymagają, zatwierdzenia 

na najbliższym posiedzeniu Zarządu." 

10. § 32 ust 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Uchwała powinna określać w szczególności wysokość przypadającego na gminę 

udziału." 

 

§ 2  

 

Zmiany Załącznika nr 1 do uchwały Nr 30/XI/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi 

Gorlickiej z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Ziemi 

Gorlickiej wprowadzone niniejszą uchwałą, wymagają zatwierdzenia przez uczestników 

Związku. 

 

§ 3  

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej: 

Bogdan Musiał 

 


