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Zal. Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Sandomierza 

 Nr XXIII/189/2008 

STATUT  

EKOLOGICZNEGO ZWI�ZKU GMIN DORZECZA KOPRZYWIANKI 

Cz��� I 

Postanowienia ogólne 

§1. Tworzy si� Ekologiczny Zwi�zek Gmin Dorzecza Koprzywianki, zwany w dalszej cz��ci 

Zwi�zkiem. Siedzib� Zwi�zku jest miejscowo�� Ba�kowice. 

 

§2. Czas trwania Zwi�zku jest nieograniczony, Zwi�zek posiada osobowo�� prawn� od daty 

wpisu w Rejestrze i opublikowania Statutu w Dzienniku Urz�dowym Województwa 

�wi�tokrzyskiego, od tej samej daty obowi�zuje tak�e Statut i ka�dorazowa jego zmiana. 

 

§3.1. Zwi�zek u�ywa nazwy Ekologiczny Zwi�zek Gmin Dorzecza Koprzywianki, mo�e te� 

posługiwa� si� skrótem EZGDK. 

2. Zwi�zek ma prawo u�ywania piecz�ci zawieraj�cej jego nazw� w ustalonej szacie 

graficznej oraz barwy i znaku uchwalonego przez Zgromadzenie. 

Cz��� II 

Zadania i cele Zwi�zku 

 

§4. 1. Zwi�zek tworzy si� w celu wspólnego wykonywania zada� zwi�zanych ze 

składowaniem i utylizacj� odpadów komunalnych oraz ich unieszkodliwianiem, a tak�e 

prowadzenia wspólnej polityki w zakresie zaopatrzenia w wod� i gospodarki �ciekami, 

budowy infrastruktury w zakresie komunikacji l�dowej w zakresie przekraczaj�cym 

mo�liwo�ci finansowe i(lub) organizacyjne członka. 

2. Dla osi�gni�cia celów okre�lonych w ust. 1 Zwi�zek w szczególno�ci: 

a) ustala lokalizacj� inwestycji wspólnych 

b) przeprowadza stosowne prace koncepcyjne dla planowanej inwestycji wspólnej 

c) przeprowadza post�powanie w zakresie wymaganym przepisami prawa dla prawidłowej 

realizacji planowanych inwestycji wspólnych oraz ich odbioru i rozliczenia 

d) prowadzi eksploatacj� zakładów powstałych w wyniku zako�czenia inwestycji, 

wyodr�bnia maj�tek konieczny do ich prowadzenia i skutecznej działalno�ci 

e ) prowadzi i finansuje inwestycje proekologiczne  
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f ) inicjuje wspólne działania zrzeszonych gmin w zakresie ochrony �rodowiska ( w tym tak�e 

budowy (odbudowy) obiektów małej retencji oraz nasadze� odgrywaj�cych w �rodowisku 

tak� rol� 

g ) prowadzi edukacj� ekologiczn� społecze�stwa  

h ) reprezentuje wspólne interesy zrzeszonych gmin obj�tych wła�ciwo�ci� Zwi�zku wobec 

innych organów administracji publicznej, organizacji i instytucji 

 

§5. Zwi�zek mo�e prowadzi� działalno�� gospodarcz� w zakresie zada� ustalonych 

niniejszym Statutem wybieraj�c do tego najkorzystniejsz� form� organizacyjn� i prawn� 

 

§6. Zwi�zek mo�e tworzy� spółki prawa handlowego, uczestniczy� w spółkach prawa 

handlowego oraz współpracowa� z takimi spółkami, organizacjami, osobami fizycznymi i 

prawnymi w kraju i za granic� zawsze, je�eli taka współpraca lub uczestnictwo s� zgodne z 

prawem i prowadz� do realizacji zada� ustalonych niniejszym Statutem 

 

Cz��� III 

Organy Zwi�zku, ich struktura, zakres i tryb działania 

 

§7. Organami Zwi�zku s�: 

1) Zgromadzenie  

2) Zarz�d Zwi�zku 

 

§8.1. Zgromadzenie jest władz� stanowi�c� Zwi�zku. Do udziału w Zgromadzeniu z głosem 

stanowczym uprawnieni s� wójtowie (burmistrzowie) gmin-członków Zwi�zku i osoby 

wybrane przez rady gmin- członków Zwi�zku.  

2. W posiedzeniu Zgromadzenia mog� uczestniczy�, bez prawa głosu, mieszka�cy gmin - 

członków Zwi�zku, chyba, �e pod obrady Zgromadzenia poddane zostan� sprawy, w których 

z mocy prawa lub uchwały Zgromadzenia wył�czona została jawno�� co do cało�ci lub cz��ci 

obrad. 

 

§9. Skład Zgromadzenia jest ustalany na okres kadencji wynosz�cej cztery lata, identycznej 

dla gmin- członków Zwi�zku. 

 

§10. Do wył�cznej kompetencji Zgromadzenia  nale�y: 
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1) wybór i odwołanie przewodnicz�cego Zgromadzenia i jego zast�pcy 

2) wybór i odwołanie członków zarz�du Zwi�zku 

3) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej 

4) ustalanie planów kontroli wykonywanych przez Komisj� Rewizyjn� 

5) powoływanie komisji dora�nych Zwi�zku, ustalanie ich zada� i czasu trwania oraz 

sposobu publikacji wyników ich pracy 

6) podejmowanie decyzji o inwestycjach wspólnych Zwi�zku, zasadach ich finansowania 

i  rozliczania 

7) podejmowanie decyzji w sprawie uchwalenia rocznego planu finansowego 

8) podejmowanie decyzji w sprawach zatwierdzenia programów wieloletnich i planów 

rozwoju 

9) podejmowanie uchwał w przedmiocie przyj�cia sprawozda� Zarz�du i Komisji 

Rewizyjnej 

10) podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla Zarz�du 

11) uchwalanie przyj�cia lub wykluczenia członka  

12) uchwalanie regulaminu korzystania z obiektów i urz�dze� Zwi�zku gwarantuj�cego 

gminom – członkom Zwi�zku równe prawa 

13) podejmowanie uchwał w przedmiocie wyodr�bnienia maj�tku do prowadzenia 

przedsi�biorstwa powstałego w wyniku realizacji inwestycji wspólnej i statutu tego 

przedsi�biorstwa 

14) wyra�anie zgody na zbycie zorganizowanych zakładów i (lub) składników mienia 

nieruchomego zwi�zku 

15) ustalanie górnego limitu rocznego zobowi�za� podejmowanych przez zarz�d bez 

obowi�zku udzielania osobnej zgody przez Zgromadzenie, z zastrze�eniem 

postanowie� pkt 16 

16) udzielanie zgody na zaci�ganie kredytów oraz na udzielanie zabezpieczenia tych�e na 

maj�tku zwi�zku przy czym zgoda winna zawiera� oznaczenie banku-kredytodawcy, 

wysoko�� kredytu, czas jego spłaty i sposób zabezpieczenia 

17) podejmowanie uchwał w przedmiocie likwidacji zwi�zku, ustanowienia likwidatora 

oraz ustalanie czasu trwania likwidacji 

18) podejmowanie uchwał w przedmiocie wyniku likwidacji oraz sposobu podziału 

maj�tku po zlikwidowanym zwi�zku wzgl�dnie sposobu pokrycia straty 

19) podejmowanie uchwał w zakresie spraw wniesionych przez członków pod obrady 

Zgromadzenia przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem jego odbycia i 
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umieszczonych w porz�dku obrad, a w razie ich nieumieszczenia lub w trybie nagłym 

tylko w razie gdy procedowaniu nad spraw� nie sprzeciwi si� nikt z obecnych 

 

§11.1.Zgromadzenie działa na sesjach. Sesja jest zwyczajna lub nadzwyczajna. Sesja 

zwyczajna odbywa si� nie rzadziej ni� raz na kwartał. Sesja nadzwyczajna odbywa si� w 

razie potrzeby lub na ��danie 25% członków zwi�zku zgłoszone zarz�dowi co najmniej na 

trzy tygodnie przed planowanym terminem wraz z projektem porz�dku obrad. 

2. Uchwała jest przyj�t�, je�eli za jej przyj�ciem głosowała bezwzgl�dna wi�kszo�� 

obecnych statutowej liczby członków. Członek Zgromadzenia mo�e wnie�� sprzeciw od 

uchwały w ci�gu siedmiu dni od powzi�cia uchwały. Sprzeciw ma ten skutek, �e uchwała 

zostaje zawieszona na czas do najbli�szego posiedzenia Zgromadzenia, na którym winna 

by� poddana ponownemu głosowaniu. Sprzeciw oparty na tej samej lub podobnej 

podstawie faktycznej i prawnej mo�na wnie�� tylko raz. 

3. W braku quorum Przewodnicz�cy Zgromadzenia zwoła ponownie sesj� z terminem nie 

krótszym ni� dwa tygodnie od dnia sesji, która nie doszła do skutku z tej przyczyny. 

4. W razie bezczynno�ci Przewodnicz�cego Zgromadzenia sesj� Zgromadzenia zwoła 

zarz�d. 

5. W razie bezczynno�ci Przewodnicz�cego Zgromadzenia i zarz�du sesj� zwoła 20% 

członków tego� Zgromadzenia. 

  

§12. 1. Zgromadzenie wybiera ze swego składu przewodnicz�cego i jego zast�pc�, 

najwy�ej za� dwóch zast�pców. 

2. Przewodnicz�cy i jego zast�pca (zast�pcy) nie mog� by� członkami Zarz�du ani 

Komisji Rewizyjnej. 

3. Przewodnicz�cy przygotowuje, zwołuje i prowadzi obrady maj�c na celu ich 

skuteczno�� i sprawno��, udziela głosu, pilnuje prawidłowo�ci protokółu, zarz�dza 

sprostowanie protokółu. 

4. Protokół podlega przyj�ciu na nast�pnym posiedzeniu Zgromadzenia. 

 

§13. 1. Zarz�d jest władz� wykonawcz� zwi�zku, reprezentuje zwi�zek w stosunkach 

zewn�trznych, w tym tak�e wobec s�dów i organów administracji publicznej, kieruje 

wszystkimi sprawami z zakresu bie��cej działalno�ci Zwi�zku, wykonuje uchwały 

Zgromadzenia, wyodr�bnia maj�tek do prowadzenia konkretnej działalno�ci gospodarczej 

uchwalonej zgodnie z §10 pkt 14. niniejszego Statutu i dokonuje jej bilansowania na 



 5 

zako�czenie roku obrachunkowego, sporz�dza projekt planu finansowego zwi�zku, 

projekty uchwał w przedmiocie rachunku wyników zwi�zku, projekty uchwał w 

przedmiocie podziału dodatniego wyniku finansowego lub sposobu pokrycia strat na 

działalno�ci gospodarczej oraz działalno�ci statutowej zwi�zku 

 2. Zarz�d jest jedno, a najwy�ej pi�cioosobowy. Liczebno�� zarz�du na kadencj� 

uchwala Zgromadzenie na sesji zatwierdzaj�cej wyniki działalno�ci za ostatni rok 

kadencji. Na tej samej sesji Zgromadzenie wybiera Przewodnicz�cego zarz�du. 

 3. Dla skuteczno�ci reprezentacji zwi�zku wymaga si�: 

- przy zarz�dzie jednoosobowym podpisu przewodnicz�cego zarz�du zwi�zku  

- przy zarz�dzie wieloosobowym podpisu dwóch członków zarz�du  

4. Członkowie zarz�du mog� by� wybrani spo�ród członków zwi�zku, ale dopuszcza si� 

wybór zarz�du spo�ród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu. Wymagania dla 

kandydatów do zarz�du uchwala Zgromadzenie na swojej pierwszej sesji w kadencji. 

Konkurs przeprowadza pi�cioosobowa komisja wyłoniona na tej sesji przez 

Zgromadzenie w ci�gu najdalej dwóch miesi�cy od jej ustanowienia. Nie mo�na by� 

jednocze�nie członkiem zarz�du i członkiem komisji rewizyjnej, a tak�e dyrektorem 

zakładu wyodr�bnionego zgodnie z §10 pkt 14 niniejszego Statutu. 

5. Kadencja zarz�du trwa cztery lata. Zarz�d wykonuje swoje obowi�zki do chwili 

wyboru nowego zarz�du przez Zgromadzenie. Je�eli w ci�gu kadencji zarz�d nie b�dzie 

mógł z jakichkolwiek przyczyn realizowa� swoich zada� Przewodnicz�cy Zgromadzenia 

jest obowi�zany najpó�niej w dwa tygodnie od stwierdzenia tego faktu zwoła� sesj� 

Zgromadzenia i doprowadzi� do usuni�cia przeszkód lub wyboru nowego zarz�du. 

6. Przyj�cie funkcji w zarz�dzie zwi�zku jest równoznaczne z podj�ciem zobowi�zania 

nale�ytego wykonywania zwi�zanych z tym obowi�zków (zada�) i zaanga�owania 

odpowiedniego do tego czasu. Jest tak�e równoznaczne z przyj�ciem do rygorystycznego 

wykonania zakazu zajmowania si� działalno�ci� gospodarcz� konkurencyjn� do 

działalno�ci zwi�zku. 

7. Praca w zarz�dzie jest odpłatna. Wysoko�� wynagrodzenia ustala Przewodnicz�cy 

Zgromadzenia stosownie do sytuacji ekonomicznej Zwi�zku,  

8. Zarz�d realizuje swoje zadania w nast�puj�cy sposób.  

a) w sprawach prowadzonych przez zarz�d wymaga si� uchwały zarz�du podj�tej zwykł� 

wi�kszo�ci� głosów; przegłosowany członek zarz�du podpisuje uchwał� zał�czaj�c na 

pi�mie tre�� swoich zastrze�e�,  
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b) do zwykłego zarz�dzania ka�dy z członków zarz�du jest traktowany jako kierownik 

wła�ciwego pionu organizacyjnego w tym celu zarz�d na pierwszym swoim posiedzeniu 

uchwala podział zada� 

 

§14.1. Komisja Rewizyjna jest stał� komisj� Zgromadzenia jako gwarant i wykonawca 

nadzoru wła�cicielskiego nad gospodark�, organizacj� i sposobem funkcjonowania 

zwi�zku. 

 2. Najmniej trzyosobow�, a najwy�ej pi�cioosobow� Komisj� Rewizyjn� wybiera 

Zgromadzenie spo�ród członków zwi�zku. O liczebno�ci Komisji Rewizyjnej w 

okre�lonej kadencji decyduje Zgromadzenie na swojej pierwszej sesji w kadencji. Nie 

mo�na by� jednocze�nie członkiem zarz�du, członkiem komisji rewizyjnej i (lub) 

dyrektorem zakładu wyodr�bnionego w trybie §10 pkt 14 niniejszego Statutu. Członkami 

komisji rewizyjnej nie mog� te� by� osoby zwi�zane z którymkolwiek członkiem zarz�du 

lub dyrektorem wyodr�bnionego zakładu pokrewie�stwem do trzeciego stopnia ani 

powinowactwem do drugiego stopnia. 

 3. Komisja rewizyjna w szczególno�ci nadzoruje działalno�� zwi�zku i 

wyodr�bnionych jednostek organizacyjnych (przedsi�biorstw) w tym celu dokonuje 

badania ksi�g rachunkowych, sprawdza prawidłowo�� i zgodno�� z prawem podj�tych 

działa� i procedur, sprawdza umowy i analizuje ich skutki, bada sprawozdanie zarz�du i 

wydaje opinie o sposobie wykorzystania nadwy�ki bilansowej (zysku na działalno�ci) 

wzgl�dnie o sposobie pokrycia strat na działalno�ci, sporz�dza sprawozdanie ze swojej 

działalno�ci i przedstawia je Zgromadzeniu przynajmniej raz w roku na posiedzeniu 

zwi�zanym z zatwierdzeniem bilansu i rachunku wyników, przedstawia Zgromadzeniu 

wniosek w przedmiocie udzielenia absolutorium zarz�dowi za rok obrachunkowy. 

 4. Prac� Komisji kieruje jej przewodnicz�cy, który odpowiada przed Zgromadzeniem  

za prawidłowe i sprawne wykonywanie planu kontroli ustanowionego przez 

Zgromadzenie oraz innych zleconych jej przez Zgromadzenie zada�. Komisja wykonuje 

swoje funkcje w dwuosobowych zespołach wyznaczanych ka�dorazowo przez 

przewodnicz�cego. W zleceniu wykonania zadania przewodnicz�cy oznacza temat, czas 

wykonania zadania i sposób przedstawienia jego wyników oraz wystawia 

pełnomocnictwo dla członków tego zespołu. Do realizacji zada� wymagaj�cych wiedzy 

specjalistycznej komisja rewizyjna mo�e zatrudni� osoby legitymuj�ce odpowiedni� 

wiedz� specjalistyczn� lub biegłych wpisanych na list� Prezesa S�du Okr�gowego. 
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Przynajmniej jeden raz w półroczu przewodnicz�cy zwołuje posiedzenie komisji 

rewizyjnej w celu przedstawienia i omówienia wyników jej pracy. Posiedzenie plenarne 

mo�e by� tak�e zwołane na ��danie co najmniej dwóch członków komisji. Z czynno�ci 

zespoły kontrolne i komisja rewizyjna jako cało�� sporz�dzaj� i podpisuj� protokół. 

Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowi�zany po zapoznaniu si� z protokółem 

podpisa� go. Je�eli z czynno�ci kontrolnych wynikn� ustalenia uchybie� przewodnicz�cy 

komisji rewizyjnej sporz�dzi zarz�dzenia pokontrolne i zapewni ich dor�czenie 

kierownikowi jednostki kontrolowanej. Po upływie terminu zakre�lonego na usuni�cie 

uchybie� przewodnicz�cy zarz�dzi przeprowadzenie kontroli sprawdzaj�cej. 

 

CZ��� IV 

Maj�tek i gospodarka zwi�zku 

 

§15.1. Maj�tek zwi�zku jest odr�bny od maj�tku gmin – członków zwi�zku. Gminy – 

członkowie zwi�zku odpowiadaj� za zobowi�zania zwi�zku do wysoko�ci wniesionych 

udziałów i nale�nych składek uchwalonych w trybie przewidzianym niniejszym Statutem. 

 2. Maj�tek zwi�zku powstaje z: 

1) udziałów wniesionych przez gminy – członków zwi�zku  

2) składki członkowskiej ustalonej uchwał� Zgromadzenia, podj�t� wi�kszo�ci� 2/3 

głosów    

3) dochodów jednostek organizacyjnych (w tym tak�e zysku przedsi�biorstw 

wyodr�bnionych) 

4) dotacji, darowizn, zapisów 

 

§16. Maj�tek zwi�zku słu�y zaspokojeniu potrzeb mieszka�ców gmin – członków 

zwi�zku na równych zasadach. W tym celu zwi�zek jest obowi�zany wykazywa� 

szczególn� dbało�� o stan techniczny oraz sprawno�� urz�dze�, obiektów i innych 

składników tego maj�tku, w tym tak�e warto�ci niematerialnych i prawnych. Organy 

zwi�zku winny wykazywa� szczególn� dbało�� o wła�ciwy poziom �wiadczonych usług, 

ich terminowo�� i rzetelno��.  

 

§17. 1. Za prawidłow� gospodark� zwi�zku oraz nale�yte dokumentowanie zaszło�ci 

gospodarczych, naliczanie oraz odprowadzanie nale�nych podatków, opłat, składek na 
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ubezpieczenie społeczne, a tak�e ksi�gowania tych�e zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami prawa odpowiada zarz�d zwi�zku. 

 2. Zwi�zek samodzielnie i we własnym imieniu zarz�dza maj�tkiem i kapitałami 

zwi�zku w granicach ustalonych wła�ciwymi uchwałami Zgromadzenia. 

 3. Rokiem obrachunkowym zwi�zku jest rok kalendarzowy. 

 

Cz��� V 

Zmiany członkostwa i likwidacja 

 

 §18.1. Gmina zamierzaj�ca przyst�pi� lub wyst�pi� ze zwi�zku notyfikuje swój zamiar 

zarz�dowi z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem, przy czym skutek winien nast�pi� 

albo na dzie� 30 czerwca, albo na dzie� 31 grudnia danego roku obrachunkowego.  

2. W nocie Rada gminy zawrze zobowi�zanie do przyj�cia Statutu zwi�zku, 

wniesienia wkładu nim przewidzianego oraz podporz�dkowania si� przepisom, 

regulaminom i uchwałom zwi�zku obowi�zuj�cym innych członków wzgl�dnie 

zobowi�zanie do uregulowania wszelkich nale�no�ci przypadaj�cych od ust�puj�cej 

gminy do dnia ustania członkostwa. 

3. W razie zmiany granic gminy – członka zwi�zku i spowodowanej tym zmiany 

liczebno�ci ludno�ci gminy ulega zmianie tak�e wysoko�� �wiadcze� tej gminy na rzecz 

zwi�zku w cz��ci uzale�nionej od liczebno�ci mieszka�ców. Uchwał� w tej sprawie 

podejmuje Zgromadzenie. 

§19. Członkostwo w zwi�zku ustaje w razie: 

a) wyst�pienia ze zwi�zku 

b) usuni�cia ze zwi�zku 

c) likwidacji gminy – członka zwi�zku 

d) likwidacji zwi�zku  

§20.1. Zwi�zek mo�e usun�� członka w razie: 

a) udowodnionego działania na szkod� zwi�zku 

b) udowodnionego naruszenia zobowi�za� statutowych 

2. Uchwał� w sprawie usuni�cia członka podejmuje Zgromadzenie wi�kszo�ci� 2/3 

głosów 

§ 21. Dat� przyst�pienia, wyst�pienia lub wykluczenia Gminy ze Zwi�zku jest dzie� 
ogłoszenia zmiany Statutu w zakresie liczby członków w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa �wi�tokrzyskiego. 
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§22.1. Rozwi�zanie zwi�zku mo�e nast�pi� jedynie przez uchwał� Zgromadzenia podj�t� 

na podstawie uchwał rad gmin- członków zwi�zku. 

 2. Rozwi�zanie zwi�zku nast�puje po przeprowadzeniu likwidacji. 

 3. Likwidacj� przeprowadza zarz�d lub wybrani przez Zgromadzenie likwidatorzy. 

 4. Prowadz�cy likwidacj� sporz�dza bilans zamkni�cia działalno�ci zwi�zku, który jest 

jednocze�nie bilansem otwarcia likwidacji, spłaca zobowi�zania zwi�zku i �ci�ga 

wierzytelno�ci oraz przeprowadza sprzeda� maj�tku, chyba �e gminy – członkowie 

zwi�zku podejm� uchwały o przej�ciu okre�lonych zakładów wyodr�bnionych i (lub) 

innych składników maj�tku za cen� oszacowania i zgłosz� takie uchwały likwidatorom. 

 5. Po przeprowadzonej likwidacji sporz�dzany jest bilans zamkni�cia i rachunek 

wyników likwidacji oraz ustalany jest wynik finansowy. 

 6. Po sporz�dzeniu bilansu zamkni�cia likwidator (likwidatorzy) zwołuj� 

Zgromadzenie, któremu przedstawiaj� do zatwierdzenia sprawozdanie, bilans i rachunek 

wyników oraz projekty uchwał w sprawie podziału �rodków pozostałych z likwidacji 

maj�tku. Dokumenty te s� nadto przedstawiane Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 

Wojewodzie oraz zarz�dowi województwa w trybie identycznym jak uchwały rady 

gminy. 

 

Podstawa prawna 

 

§23. Utworzenie Zwi�zku i uchwalenie jego Statutu oparto na art. 67 ust 1. i nast�pnych 

ustawy o samorz�dzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591) 
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ZAŁ�CZNIK DO STATUTU 

 

 

Wykaz gmin członków Ekologicznego Zwi�zku Gmin Dorzecza 

Koprzywianki. 

 

Zwi�zek tworz� gminy: Ba�kowice, Bogoria, Iwaniska, Klimontów, 

Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Opatów, Sadowie, Samborzec, 

Sandomierz. 

 


