
 

 

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

z dnia 20 marca 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Międzygminnego „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 2017 r., poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) oraz § 6 rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków międzygminnych 

oraz ogłaszania statutów związków (Dz. U. z 2015 r., poz. 2334) ogłasza się zmianę statutu Związku 

Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, stanowiącą załącznik do niniejszego 

obwieszczenia. 

  

 Wojewoda Opolski 

 

Adrian Czubak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 22 marca 2019 r.

Poz. 1102



Załącznik  

do obwieszczenia 

Wojewody Opolskiego 

z dnia 20 marca 2019 r. 

 

W statucie Związku Międzygminnego „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, z 2010 r. Nr 8, poz. 129, z 2011 r. Nr 107, poz. 1306 i z 2012 r. poz. 995 oraz z 2015 r. poz. 2070) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) przepis § 5a otrzymuje brzmienie: 

„§ 5a. Ilekroć w Statucie mowa jest o ustawie bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć ustawę 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 454 z późn. zm.).”; 

2) w § 6 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) występowanie z wnioskami o zawieszenie zapłaty kar pieniężnych wymierzonych na podstawie  

art. 9z ust. 2 ustawy przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;”; 

3) w § 6 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych”; 

4) w § 9 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zgromadzenie rozpatruje skargi na działania Zarządu Związku i jednostek organizacyjnych Związku 

oraz wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje spośród członków 

Zgromadzenia stałą Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.”; 

5) w § 11 ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Dla potrzeb ustalania wyników głosowania, głosy dodatkowych przedstawicieli Miasta Kędzierzyn-Koźle 

traktuje się jako głosy Członków Zgromadzenia.”; 

6) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zgromadzenie w ustalonym przez siebie trybie wybiera ze swego grona na okres kadencji 

Przewodniczącego Zgromadzenia i zastępcę Przewodniczącego Zgromadzenia. Kadencją wskazaną  

w zdaniu pierwszym jest kadencja organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego 

tworzących Związek.”; 

7) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zgromadzenia  

w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał; o terminie, miejscu i porządku obrad 

Zgromadzenia Przewodniczący Zgromadzenia zawiadamia przedstawicieli gmin z wyprzedzeniem  

co najmniej 7 dni, przesyłając jednocześnie porządek obrad, projekty uchwał i dokumenty jakie mają być 

przedmiotem obrad. Zawiadomienie i dokumenty, o jakich mowa w zdaniu poprzedzającym, są przesyłane 

w formie elektronicznej pocztą elektroniczną, o ile przedstawiciel gminy nie złoży oświadczenia o wyborze 

formy pisemnej dokonywania zawiadomienia i doręczania materiałów.”; 

8) w § 15 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

„5. Głosowania jawne na posiedzeniach Zgromadzenia odbywają się za pomocą urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań członków Zgromadzenia. 

6. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 5 nie jest możliwe  

z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne, polegające na tym, iż każdy  

z członków Zgromadzenia otrzymuje kartę z jego imieniem i nazwiskiem oraz oznaczonymi 

miejscami na oddanie głosu poprzez postawienie znaku X, zaś Przewodniczący Zgromadzenia ustala  

i podaje do wiadomości wynik głosowania.”; 
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9) w § 16 ust. 2 pkt 7 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy 

szczególne nie stanowią inaczej; uchwała Zgromadzenia jest wymagana również w przypadku, 

gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których 

przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad Zarząd może dokonywać tych 

czynności wyłącznie za zgodą Zgromadzenia”; 

10) w § 16 ust. 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14) uchwalanie regulaminu posiedzeń Zgromadzenia, regulaminu Zarządu i regulaminu Komisji 

Rewizyjnej”; 

11) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zarząd składa się z Przewodniczącego Zarządu oraz dwóch członków Zarządu wybieranych przez 

Zgromadzenie na okres kadencji, o jakiej mowa w § 14 ust. 1 zdanie drugie.”; 

12) w § 19 ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Biura Związku.”; 

13) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Związku”; 

14) w § 19 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Przewodniczący Zarządu wykonuje samodzielnie obowiązki Kierownika Zamawiającego określone  

w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).”; 

15) w § 22 ust. 1 skreśla się punkt 5; 

16) w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przewodniczący Zarządu wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników 

Biura Związku”; 

17) Tytuł Rozdziału 4 otrzymuje brzmienie: 

„Rozdział 4 Komisja Rewizyjna i Komisja Skarg, Wniosków i Petycji”; 

18) Po § 25 dodaje się § 251 w brzmieniu: 

„§ 251.1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z 3 osób, wybranych spośród członków 

Zgromadzenia niepełniących funkcji w Zarządzie ani funkcji Przewodniczącego lub zastępcy 

Przewodniczącego Zgromadzenia. 

2. Do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stosuje się odpowiednio § 25 ust. 1 i 2.”; 

19) w § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. O ile przy wnoszeniu przez gminę występującą nie umówiono się inaczej, składniki majątkowe mienia 

komunalnego przekazane do Związku przez gminę występującą zwracane są tej gminie na jej wniosek  

z upływem okresu wypowiedzenia, pod warunkiem zapłaty Związkowi z upływem tego okresu różnicy 

między ich wartością niezamortyzowaną do dnia zwrotu a wartością nakładów ulepszających w części 

sfinansowanej zgodnie z § 28 ust. 2 przez inne gminy niż gmina występująca, niezamortyzowaną  

do upływu okresu wypowiedzenia. W odniesieniu do składników majątkowych niepodlegających 

amortyzacji, wyżej określone zasady stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 3.”; 

20) w § 32a dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przy wnoszeniu do Związku składników mienia, Związek i Gmina mogą ustalić inne zasady zwrotu 

składnika mienia w razie likwidacji Związku.”; 

21) § 33 otrzymuje brzmienie: 

„§ 33. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz uchwały Zgromadzenia.”. 
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