
     Załącznik do uchwały Nr XXIX/170/2009 

                    Rady Gminy Michałów z dnia 26 czerwca 2009 r. 

 

 
 

 

 

S t a t u t 

Związku Międzygminnego „ Ponidzie” w Kielcach. 

 

 
Część I 

Postanowienia ogólne. 

 

§ 1. 

 

Związek działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pra-

cownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458) oraz niniejszego Statutu. 

 

§ 2. 

 

 Członkami Związku są Gminy: Kozłów, Michałów i Tuczępy. 

 

§ 3. 

 

Siedzibą Związku jest miasto Kielce. 

 

§ 4. 

 

     Związek stanowi: 

a) podmiot prawa publicznego, co oznacza prawo do wykonywania określonych zadań publicz-

nych samodzielnie, w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, 

b) podmiot prawa prywatnego, co oznacza, iż Związek posiadając osobowość prawną ma prawo 

do samodzielnego dysponowania swym majątkiem. 

  

§ 5. 

 

1. Związek wykonuje zadania publiczne gmin w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i od-

prowadzania ścieków.  

2. Związek może prowadzić również działalność gospodarczą – w tym inwestycyjną dotyczącą  

wodociągów i kanalizacji oraz innych zadań określonych w art.7 ustawy o samorządzie gminnym.  

3.W celu wykonania tych  zadań Związek może tworzyć jednostki organizacyjne bez osobowości 

prawnej i posiadające osobowość prawną ( zakłady, przedsiębiorstwa itp.). 

4. Zgromadzenie uchwala lub zatwierdza statuty(regulaminy) tych jednostek oraz wyposaża je             

w niezbędne składniki majątkowe. 

5. Kierownicy jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej działają  jednoosobowo w gra-

nicach swych kompetencji przewidzianych właściwymi przepisami oraz pełnomocnictwa udzielo-

nego przez prezesa zarządu Związku. 

6. Jednostki organizacyjne – osoby prawne tworzone są na podstawie właściwych przepisów 

przyznających im wprost taki status. 

Osoby prawne samodzielnie decydują o sposobie wykonywania należnych do nich zadań oraz 

spraw majątkowych, z zastrzeżeniem zasad wynikających z właściwych przepisów. 
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7. W celu realizacji określonych zadań gospodarczych Związek może zawierać umowy z innymi 

podmiotami. Treść umowy określa szczegółowo prawa i obowiązki stron. 

 

§ 6. 

 

Związek został utworzony na czas nieokreślony. 

 

Część II 

Cele i zadania Związku. 

 

§ 7. 

 

1. Związek realizuje zadania publiczne na rzecz mieszkańców gmin uczestniczących w Związku             

w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, utrzymania związanych z tym urzą-

dzeń, planowania, koordynacji i realizacji inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych. 

2. Związek, jako przedsiębiorstwo wodociągowe w znaczeniu podmiotowym, przedmiotowym                 

i funkcjonalnym może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym w § 5 ust.2 ni-

niejszego statutu na rzecz mieszkańców innych gmin – nie uczestniczących w Związku, na pod-

stawie wydanego zezwolenia. 

§ 8. 

 

     Do zadań Związku należy: 

1) eksploatacja urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz studni 

publicznych. 

2)  gwarantowanie dostaw wody dla odbiorców w odpowiedniej ilości, jakości i pod odpowiednim 

ciśnieniem; 

3)  prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie wodociągów i kanalizacji, a  w szczególno-

ści: 

a) projektowania i wykonawstwa inwestycji; 

b) uzgadniania i opiniowania dokumentacji technicznych; 

c) naprawy i regeneracji pomp głębinowych i płaskich; 

4) zapewnienie racjonalnej gospodarki posiadanymi zasobami wodnymi; 

5) podejmowanie działań niezbędnych do utrzymania właściwego stanu technicznego infrastruktu-

ry wodociągowej i kanalizacyjnej. 

 

Część III 

Organy Związku. 

 

§ 9. 

     Organami Związku są: 

1)  Zgromadzenie Związku, które jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku, zwane 

 dalej „Zgromadzeniem”; 

2) Zarząd Związku, który jest organem wykonawczym Związku, zwany dalej „Zarządem”. 

 

§ 10. 

 

1. W skład Zgromadzenia z mocy ustawy wchodzą wójtowie gmin uczestniczących w Związku 

oraz dodatkowo po jednym przedstawicielu gmin – członków Związku.  

2. Na wniosek wójta rada gminy może wyznaczyć do reprezentowania gminy w Zgromadzeniu 

zamiast wójta zastępcę wójta albo radnego. 

 3. Każdy przedstawiciel ma w Zgromadzeniu jeden głos. 

      4. Kadencja Zgromadzenia jest równa kadencji rad gmin. 
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      5. Członkowie Zgromadzenia ustępujący na skutek upływu kadencji pełnią swe obowiązki                                                

w Związku do dnia ukonstytuowania się Zgromadzenia w nowym składzie. 

 

§ 11. 

 

     Do wyłącznej  właściwości Zgromadzenia należy w szczególności: 

1) uchwalanie statutu Związku, 

2)  wybór i odwołanie członków Zarządu – w tym prezesa Zarządu, jako jego przewodniczącego, 

3)  ustalenie wynagrodzenia dla prezesa Zarządu; 

4)  wybór Komisji Rewizyjnej; 

5)  uchwalanie programów gospodarczych; 

6)  określanie zasad użytkowania i zarządzania majątkiem Związku; 

7)  przekazywanie, zbywanie, obciążanie majątku Związku oraz przyjmowania na jego rzecz  

     darowizn, zapisów i spadków; 

8) określenie wysokości sumy, do której prezes Zarządu może samodzielnie zaciągać zobowiąza-

nia; 

9)  ustalanie wysokości opłat za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków; 

  10) uchwalanie planu finansowego Związku i ocenę jego wykonania; 

11) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie absolutorium; 

12) ustalanie diet dla członków Zgromadzenia; 

13) przeznaczanie nadwyżki finansowej; 

14) określanie sposobów pokrycia niedoborów; 

15) sprawy dobrowolnego przystąpienia lub wystąpienia ze Związku; 

16) podjęcie uchwał o likwidacji Związku; 

17) tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych jednostek organiza-

cyjnych Związku oraz wyposażanie ich w majątek; 

18) tworzenie i przystępowanie do spółek oraz rozwiązywanie i występowanie z nich; 

19) powoływanie komisji problemowych, w tym Komisji Rewizyjnej; 

20) powoływanie i odwoływanie głównego księgowego – na wniosek prezesa Zarządu. 

 

§ 12. 

 

Zgromadzenie w odrębnych tajnych głosowaniach wybiera ze swego grona Przewodniczącego,    

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. 

 

§ 13. 

 

1. Przewodniczący Zgromadzenia: 

    a)  organizuje pracę Zgromadzenia i przewodniczy jego obradom; 

    b)  nawiązuje stosunek pracy z prezesem  Zarządu Związku; 

    c)  podpisuje uchwały Zgromadzenia. 

          2.Pod nieobecność Przewodniczącego Zgromadzenia jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący. 

          3.Sekretarz Zgromadzenia odpowiedzialny jest za właściwe dokumentowanie prac Zgromadzenia.  

 

§ 14. 

 

1. Posiedzenia Zgromadzenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

2. Posiedzenia Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia lub Wiceprzewodniczący  

w razie  jego nieobecności. 

3. Na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/4 członków Zgromadzenia przewodniczący Zgromadze-

nia zwołuje posiedzenie w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. Do zawiadomienia o zwoła-

niu posiedzenia dołącza się porządek obrad wraz z projektem uchwał. 
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4 .Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane. Protokół winien być odczytany i przyjęty przez 

Zgromadzenie na następnym posiedzeniu. 

5. Obrady Zgromadzenia są jawne. Wyłączenie jawności obrad może wynikać jedynie z ustawy. 

 

§ 15. 

 

1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje: 

 a) każdemu członkowi Zgromadzenia, 

 b) przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, 

 c) prezesowi Zarządu. 

2. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby    

członków Zgromadzenia. 

3. Każdemu członkowi Zgromadzenia przysługuje jeden głos. 

4. Głosowanie w Zgromadzeniu jest jawne, chyba, że wyłączenie jawności głosowania wynika               

z ustawy. 

 

§ 16. 

 

1. Członek Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały Zgromadzenia 

w ciągu siedmiu dni od daty jej podjęcia. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały            

i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia. 

2. Sprzeciw nie może być zgłoszony do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia 

sprawy. 

 

§ 17. 

 

1. Zarząd Związku stanowią: 

        a) prezes Zarządu, jako jego przewodniczący, 

        b) wiceprezes Zarządu, 

        c) członek Zarządu. 

2. Dopuszczalny jest wybór członków Zarządu spoza członków Zgromadzenia w liczbie nie prze-

kraczającej 1/3 składu Zarządu.   

 

§ 18. 

 

Członkowie Zarządu Związku są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie w głosowaniu 

tajnym. 

 

§ 19. 

 

1. Prezes  Zarządu  jest jednocześnie kierownikiem Związku i wykonuje swoje zadania w ramach 

stosunku pracy. 

2. Pozostali członkowie Zarządu pełnią funkcje społecznie. 

 

§ 20. 

 

      Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy Związku niezastrzeżone ustawą o samorzą-

dzie gminnym i statutem, a w szczególności: 

1)  przygotowanie projektów uchwał Zgromadzenia; 

2)  wykonywanie uchwał Zgromadzenia; 

3)  gospodarowanie majątkiem Związku; 

4)  prowadzenie gospodarki finansowej Związku; 

5)  składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności finansowej Związku 
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6) sporządzanie projektu budżetu Związku, przedstawianie Zgromadzeniu rocznych bilansów   fi-

nansowych Związku; 

7) kierowanie administracją Związku; 

8) wnioskowanie do Zgromadzenia zmian cen stosowanych przez Związek za świadczone usługi; 

9) przygotowywanie propozycji zmian w Statucie. 

 

§ 21. 

 

1. Zarząd działa jawnie. 

2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów jego składu. 

3. Pracami Zarządu kieruje prezes Zarządu. 

4. Członkowie Zarządu są wybierani przez Zgromadzenie większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy przedstawicieli gmin w Zgromadzeniu. Przy wyborze poszczególnych członków 

Zarządu głosuje się na każdego członka osobno.   

 

§ 22. 

 

      Do zadań Prezesa Zarządu należy w szczególności: 

1)  organizowanie pracy Zarządu; 

2) określanie organizacji i zasad funkcjonowania Związku w regulaminie organizacyjnym, nada-

nym w drodze zarządzenia; 

3)  uczestniczenie w posiedzeniach Zgromadzenia, 

4)  kierowanie bieżącymi pracami Związku  oraz reprezentowanie  go na zewnątrz; 

5)  prowadzenie korespondencji, podpisywanie pism, dokumentów i ogłoszenia Związku; 

6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do głównego księgo-

wego, kierowników jednostek organizacyjnych i wobec pozostałych pracowników Związku; 

7)  zawieranie umów o pracę z pracownikami zatrudnionymi w Związku; 

8) podejmowanie czynności należących do właściwości Zarządu w sprawach nie cierpiących 

zwłoki. Czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu. 

 

§ 23. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem do prezesa Zarządu stosuje się odpowiednio  

przepisy ustawy o samorządzie gminnym dotyczące wójta, burmistrza lub prezydenta miasta                    

i ustawy o pracownikach  samorządowych. 

 

§ 24. 

 

1. Oświadczenia woli w imieniu Związku składa jednoosobowo prezes Zarządu albo działający na 

podstawie jego upoważnienia wiceprezes zarządu samodzielnie lub z inną upoważnioną osobą. 

2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skutecz-

ności potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego Związku  lub osoby przez niego upo-

ważnionej. 

3.Oświadczenia woli składane są w formie wymaganej dla ważności czynności prawnej. 

4. Kierownik jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej składa oświadczenia 

woli na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez prezesa Zarządu.   

 

 

 

 

§ 25. 
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1. Działalność organów Związku jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie                  

z ustaw. 

2. Każdy zainteresowany obywatel na swój wniosek złożony do prezesa Zarządu ma prawo uzy-

skania informacji o działalności Związku, zapewniony dostęp do dokumentów urzędowych wyni-

kających z wykonywanych przez Związek zadań publicznych, protokółów z posiedzeń Zarządu, 

Komisji Rewizyjnej oraz Zgromadzenia. 

3. Udostępnieniu podlegają w szczególności: 

 a) uchwały Zgromadzenia, 

 b) uchwały zarządu, 

 c) zarządzenia prezesa Zarządu, 

 d) wnioski, opinie, uchwały komisji Związku, 

 e) protokóły z posiedzeń Zgromadzenia i komisji, 

 f) akty nadzoru. 

4. Udostępnienie dokumentów publicznych do wglądu jest jawne z wyłączeniem tych, co do któ-

rych wyłączenie jawności wynika z ustawy. 

 

§ 26. 

 

W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Zgromadzenie powołuje 3 osobową Komisję Rewi-

zyjną zwaną dalej Komisją na okres kadencji rady gminy z członków Zgromadzenia. 

 

§ 27. 

 

1. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu, Przewodniczący oraz 

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia . 

2. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący wybrany spośród jej członków. Pod 

nieobecność Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jej pracami kieruje Wiceprzewodniczący. 

 

§ 28. 

 

Komisja opiniuje wykonanie budżetu Związku i występuje do Zgromadzenia w sprawie udzielenia 

lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi. 

 

§ 29. 

 

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów statutowej liczby jej członków. 

2. Do ważności uchwał niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków Komisji. 

 

§ 30. 

 

Zgromadzenie może zlecić Komisji przeprowadzenie kontroli o charakterze doraźnym, poza pla-

nem pracy, określając szczegółowy zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia. 

 

§ 31. 

 

Sposób dokonywania kontroli określa osobny regulamin uchwalony przez Zgromadzenie. 

 

§ 32. 

 

Z przebiegu kontroli Komisja sporządza protokół z wnioskami pokontrolnymi, które przedkłada 

Zgromadzeniu. 

Część IV 

Majątek i Gospodarka Finansowa Związku. 
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§ 33. 

 

1. Majątek Związku jest odrębny od majątku członków Związku i jest odrębnie zarządzany. 

2. Księgowość Związku jest odrębnie prowadzona od księgowości członków Związku. 

 

§ 34. 

 

     Mieniem  Związku jest własność i inne prawa majątkowe nabyte na podstawie: 

1)  zasiedzenia; 

2)  własnej działalności; 

3)  przekazania przez gminy – uczestników Związku; 

4)  innych czynności prawnych. 

 

§ 35. 

 

     Dochodami Związku są: 

1)  dochody z majątku i działalności statutowej; 

2)  dotacje, darowizny, zapisy, spadki; 

3)  świadczenia członków Związku; 

4)  wpływy uzyskane ze sprzedaży części majątku; 

5)  inne wpływy. 

 

§ 36. 

 

Jeżeli własne dochody Związku oraz świadczenia gmin uczestniczących w Związku nie wystar-

czają na pokrycie wydatków, niedobór rozkłada się na te gminy w równych częściach chyba, że 

uchwała Zgromadzenia określi inaczej. 

 

§ 37. 

 

1. Zarząd Związku opracowuje projekt uchwały budżetowej i przedstawia go Zgromadzeniu 

Związku zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 

2. Zgromadzenie Związku uchwala roczny plan finansowy Związku. 

 

§ 38. 

 

1. Zarząd Związku obowiązany jest prowadzić rzetelnie ewidencję księgową  w oparciu o obowią-

zujące przepisy. 

2. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zarząd Związku składa Zgromadzeniu oraz Regio-

nalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu. 

 

§ 39. 

 

Za zobowiązania przyjęte wobec osób trzecich Związek odpowiada całym swoim majątkiem 

 

§ 40. 

 

Do gospodarki finansowej Związku stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej 

gmin. 

 

Część V 

Zmiany w składzie i rozwiązywanie Związku. 
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§ 41. 

 

1. Przystąpienie do Związku wymaga podjęcia uchwały przez radę zainteresowanej gminy o przy-

stąpieniu i przyjęciu statutu a także uchwał rad gmin członkowskich o zmianie statutu. 

2. O przyjęciu gminy do Związku decyduje Zgromadzenie w drodze uchwały określającej jedno-

cześnie warunki, od spełnienia których Zgromadzenie uzależnia przystąpienie do Związku. 

 

§ 42. 

 

Gmina informuje Wojewodę o zamiarze przystąpienia do Związku. 

 

§ 43. 

 

1. Zmiana granic gminy nie powoduje utraty członkostwa w Związku. 

2. Gmina ma obowiązek zawiadomić Związek o zmianie granic. 

 

§ 44. 

 

     Członkostwo w Związku ustaje w razie: 

1)  wystąpienia członka ze Związku; 

2)  likwidacji jednostki podziału terytorialnego pociągającej za sobą zniesienie gminy; 

3)  likwidacji Związku. 

 

§ 45. 

 

1.Wystąpienie członka ze Związku następuje w wyniku uchwały Rady Gminy – członka Związku. 

2. Gmina może wystąpić ze Związku z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Uchwała Rady Gminy w sprawie wystąpienia powinna 

być przesłana Zarządowi Związku w terminie 1 miesiąca od daty jej podjęcia. 

3. W przypadku wystąpienia gminy – członka ze Związku dokonuje się zwrotu na jej rzecz mienia 

znajdującego się na terenie tej gminy służącego zaspokajaniu zadań publicznych w tej gminie                      

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 

4. Występująca gmina zobowiązana jest zwrócić równowartość nakładów poczynionych przez 

Związek na mienie podlegające zwrotowi, o ile nie znajdują one pokrycia w osiągniętych przez 

Związek dochodach z tego tytułu. 

 

§ 46. 

 

1. Rozwiązanie Związku następuje na podstawie zgodnych uchwał gmin – członków Związku. 

2. Jeżeli z powodu wypowiedzenia członkostwa, w Związku pozostałby tylko 1 członek, następuje 

likwidacja Związku. 

3. Do rozwiązania/likwidacji Związku stosuje się odrębne przepisy o likwidacji przedsiębiorstw. 

4. Postępowanie likwidacyjne prowadzi mianowany przez Zgromadzenie likwidator. 

 

§ 47 

 

    Likwidator Związku zobowiązany jest w szczególności do: 

1) prowadzenia postępowania likwidacyjnego w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 

25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 2002 r., nr 112 poz. 981 z późn. 

zm.), 

2) opracowania planu likwidacji Związku w celu przedstawienia go Zgromadzeniu do zatwierdze-

nia, 
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3) powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu składników majątkowych 

Związku i nadzorowanie prac tej komisji, 

4)  zgłoszenia prowadzenia postępowania likwidacyjnego właściwym organom i instytucjom, 

5) załatwienia spraw pracowniczych wynikających ze stosunku pracy osób zatrudnionych                      

w Związku, 

6) dokonania rozliczeń należności i zobowiązań, 

7) sporządzenia końcowego sprawozdania (protokółu) ze swej działalności i przedłożenie go 

Zgromadzeniu, 

8) wykreślenia Związku z rejestru związków międzygminnych. 

   

§ 48. 

 

1. W przypadku rozwiązania/likwidacji Związku, jego majątek, po zaspokojeniu wszelkich zobo-

wiązań i roszczeń wierzycieli, przechodzi na rzecz dotychczasowych członków Związku odpo-

wiednio do wartości wniesionego przez nich majątku. 

Pierwszeństwo do przejęcia urządzeń i zakładów Związku mają te gminy, na obszarze których 

owe urządzenia i zakłady się znajdują. 

2. Nadwyżki środków finansowych w przypadku rozwiązania Związku rozdzielone będą równo. 

 

   Część VI  

  Nadzór nad Związkiem. 

 

§ 49. 

 

Nadzór nad Związkiem sprawuje Prezes Rady Ministrów i Wojewoda Świętokrzyski, a w zakresie 

spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa. 

 

§ 50. 

 

Zakres i sposób nadzoru określa ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz ustawa z dnia 7 października 1992 roku                 

o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 154, poz. 1800 ze zm.). 

 

Część VII 

Postanowienia końcowe. 

 

§ 51. 

 

W sprawach nie uregulowanych statutem zastosowanie ma ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i właściwe przepisy. 

 

§ 52. 

 

Z  dniem wejścia w życie Statutu traci moc poprzedni opublikowany w formie obwieszczenia Wo-

jewody Kieleckiego z dnia 12 listopada 1991 r. w sprawie ogłoszenia Statutu Związku Międzyg-

minnego „Ponidzie” w Kielcach ( Dz. Urz. Województwa Kieleckiego nr 14, poz. 189 z 20 listo-

pada 1991 roku). 

 

 
           

 


