
Uchwala nr 142UilIIM008
Rady Gminy Roźwienica
z dnia }4wtześnia 2008 r'

wsprawieprzystąlieniadoZwiązlruGminZiemiPrzeworskiej

Napodstawie art67ust 1 iust 3, artloust. 3 ustawy zdnja8 marca 1990 r o samorządzie

ilń;ń ó;i.z200l r'nt l41,pozL59t zpóźn m.')

Rada Gminy Roźwienica uchwala co następujel

$1

GmiBaRoŹwienicaprzystgnjedoZwiryJcucmfoZiemiPrzeworskiej

$2

Przyjmuje stafi$ Zuńą'/]śltcJmin ZiffiiPneworskiej w brmieniu jak w zahgznftu nr 1 do

UchwalY

$3

Przajmuje zmiany w Statucie Z'\i{ry/kqtcmin ZLmi Przeworskiej w braieniu określoqłn

poniżrcj:

1)6 3 ust' 2otayŃnjębraienie:
i.w skbd Zs'iązku wchodzą:

l)Gmina Adańv&a
z)Gmina Gać
3E:vfiasto i Gmina Y'airanga
łic'mina Jawornik Polski
s)Gmina Przeworsk

QGminaRokietnica
ncminaRoźn'ie'nica
S)Masto i Gmina Sie'niawa
g)Gmina TtYirca
l0)Gnina Wią-zovmica

ll)Gmina 7svPrs".

2)C 4 statutu ottzlmuje brzmienie:

"ó"ł' 
śi.aauą zńaru r$ gpina 7-atzEME"

i)* s 8 stŹfi$u dodaję 
"ę 

pP 7-w Ęmieniu:
,, 7) Wdrazanie i prowad'ń'i" anernatyumvcu form edukacji pnzedszkolnej"'

4)w $ 32 statunldodaj9'i!Ń 4w.brmieniu:

- 4. Nawnio nkil;;;;il*"aoi"ąpv zwołuje zvyyazsn'ezwiąŹktt wterminie 14 dni

od daty złor:Bnia"'i"stł z zachowanińpostanowień $ 25 ust' 4 stahst'.'''

S)doĘchczasowe brzmię,nie $ 33 stahfiu do pkt 6 \ł'hpznie' otrz5muje orezeniepkt 1 lit'

od a do { nastgnie pkt 7 w dotychcń"ńr''i"iio otąmt{e onaęzsliejako pkt

ź:ń 
"ą;^strega 

sĘ doĘchczasowypkt 8'



6)w $ 34 statutu zdanie pierwsze ozrraczasię jako ust 1, po którym dodaje się ust. 2

w nastglującym brmlieniu :

,,2. statut, aóm*""ty o charakterze prog1alnow}'m' umowy o współpracy i innę wainiejsze

dokumenty, rlrłbsz*zarodzące powstanie mbowiąga.Ą w imieniu Związk1lpodpisuje

Przewodnicząpy lub 7-aŚępcaPizewodnicząlego 7-av'ąśuZłińryfui jeden członek 7-atzsu." -

7)w $ 46 ust. 4 otrzymuje brznienie:

.4. óświadczenia wo1iw imieniu Zv,ńąz]<vw zakręsie aruądujego majątkiem składa

Przewodniczący |ub Zastępca Przewodnicwego Zavądui jeden cźonek Z,atzstL".

$4
Do zgronadzsnia Z\ńńąz[$Gmin Ziemi Przeworskiej dele guje się Pana

Tomasza Kotlinskiego
jako dodatkowego przedstawiciela Gminy Roźwienica w Zgromadzeniu

Związ]<u.

$s
\' Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy Roźwienica.

$6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

d,-#ffi:rEi::



Zał. Nr 1 do.Uchwab Nr 142lYvTI/2o0t
Rady Gminy Roźwienica
z dnia24 września 2008 r"

STATUT
zw|ĄuKu GM|N zlEilt PRzEl'voRsKlĘJ

czĘŚc l

PosTAl,loWlENAoGÓLNE

$ 1. ZwĘzek Gmin Z'remi Pzeworskiej zwany dalej Związkiem ma na celu wspieranie ideisamoządu
gminńego oraz dą'zenie do społeczno_gospodarczego rozwoju gmin Ziemi Pzeworskirej.

$2.ZwĘzek działa na podsEwie Ustawy z dnia 8 marca..1990r. o samoządzie gminnym (tekst
jedno-iity Dz' U. z 1996r. Nr 13 poz 74 zpóźniĄszymizmianami) oraz mniejszego stiatutu iz tego tytufu
posiada osobowoŚć prawną.

s 3. 1 . Terenem dziabnia Zwięku są obszary Miast i Gm in wchodzących w jego skład.

2. W skład ZwĘku wchodzą:
_ Gmina Gaó
_ Gmina iMiastc Kańczuga
- Gmina Jawomk Polski
- Gmina Pzeworsk
- Miastc iGmina Sbniawa
_ GminaTryńcza
- Gmina Zarzeeze

$ 4. Siedzibą Związku jest mlasto Pzeworsk.

$ 5. ZwĘek został utwozony na czas nieoznaczony.

s 6. 1. Zw,ązekwykonuje zadania publiczne gmin w imieniu wła9nyry inavłasnąodpoł'edzialność.
ź.ola reaiizacji celów sbfutowych Zwtęek rnoże tworzyó biuro Zwiąku oraz zabudniaÓ

pracownków.

$ 7. ZwĘzek realizuje swoje cele głównie popŻez:
ńprezeniowanie gminy na forum powiatu, wojewód{wa, ogólnopaństwowym i mĘdzynarodowym,
inśpirowanb i podejmowanie wspólnych inicjatyłtl mających wpfyłu na rozwój społecznośclgminnych,
inspirowanie i podejmorranie wspólnych inicjatyw słuŹących społecznogospodarczemu rozwojowi
gmin, nawiąyraniu kontiaktów zagranicznych orazurymianę naukowąikulfuralną
|rowadzenń pracy informacyinej, konsultacyjnej i p1ogęm9Yej, mającej na celu wspólne
ioał,Ęzywanie problemówwzakresie poszczególnych dziedzin działalnościsamoządu gminnego,
prowadzenie działalnościwydawniczej, szkoleniowej ipromocyjnej dotyczącej problematykiZwiąku i

jego członków.

$ 8. ZwĘek realżuje zadanb publiczne twozących go gmin w zakresie:
ochrony środowiska i rolnictwa,
gospodarki kom unalnej,
wodno - ścbkowej,
kom unkacji i d rogownictwa,
turystyki,
kultury, spońu i rekreacji.

1.
2.
3.

4.

5.

1.

2.
3.
4.
5.
6.



2.
3.

1.
2.
3.

$ 9. ZwĘzek posfuguje się okrągłąpieczęciązawieĘącąw otoku napis:

"ZwĘek Gm in Ziem i Pzeworsk iej".

czĘŚĆ n.

czŁoNKoWE4n,IlpźJKU

s 10. 1. Człrnkbm Zwiąku m9|9 byÓ gmina, ktÓra pzyjmuje obowĘek uczestniczenia w realizacji

ładańZwiąku na zasadach pzewirJzianych SEtutem ZwĘzku' ---- 
ż. w"runkiem przystąpiónh do anłĘzku jest po{ęcb pzez Radę Gminy uchwały o przystąpieniu do

ZwĘku l prryjęcitl statltJ._ _?. 
P..yj#ń nowego członka Zw'ą*u dokonuje Zgromadzenie ogólne bezwzględnąwĘkszoścĘ

głosów sbfutrwej licńy członków.

$ 1{. Gzłonkom Zwiąlku pzysfuguje.prawo:
t. riozń w Zgromadzeńiu pópźez sl'lojego pzedstawiciela, w tym czynne i bieme prawo wyborów do

organów ZwĘzku,
podjęcie inicjatyr i zgłaszanie wnbsków,
i<oźńani'e z mbnb ZwĘku iusług śrviadczonych pzez ZwĘek-

$ 12. Członkow'e ZwĘzku zobowĘzanisądo:
fzestzeg ania posta nowień Stiatutu, regulam inów i uchwał zgrom adzenia,
czynnego udziafu w pracy Zwiąku,
teńr nowego reg ulowania zobori+ań fi nansowych wobec ZwĘku.

s {g. 1. Zobowiąaniamifnransowymiczbnków ZwĘku są
i) wpłaa w temiin'e jednego mieśiąca jednorazowego udziafu w wysokości rÓwnej dla wsrystkich

członków' ustalonej pzez Zgromadzenie,
b) uiszczenb składki rocznej w wysokości i termirąió ustalonym pzez Zgromadzenie, proporcjonalnie

do lbzby mieszkańców,
c) inne świadczenia ustialone płzez zgrom adzenie.
2. KwoVwpłaconeztytrrfu okrcślonychw ust 1 wchodząwskład maiątku ZwĘku.

$ 14. Członkostwo w ZwĘzku usĘe w razie:
1. wystąienia członka z arĘku,
2. vuykluczenia członka zZw:ązku,
3. zniesienia grninY.

s {5' 1. zsnianagranic gminy Ę Rowoduje ustania człcnkostwa w Zwiąku. o zmianie granic gmina

powińna zawiadom iÓ niearłocznie ZarzĄd Zwiąku -
Rada gminy może wysĘriÓ o zmhnę rodzaju j ryy9okościzobowiąań, o-których mowa w $ 13 ust

t prio;ezefiźmia'na granicywpłynęh na alrlĘkszenie lub zmniejszenie tych zobowĘzań.

$t6.Członek Zwląlku now1n!e1 zawiadom]Ó 7arządZut'tękuozamierz:e wystąpienia zeZwĘku
najpozniei na trzy mbsĘce pzed dniem wystąpienla.

s {7. 1. Zgromadzenie może wykluczry-ć członka Zwiąku w drodze uchwały w przypadku:

i1 uaoruodnienia dzlałania na szkodę Zwiąku,
bi nie stosowanla sĘ do pzeplsów obowiąujących w Zwffiu.
ź. Zgnmaazenb zoboriipane jest do powiadomienia gmlny o zamiaze wykluczenia jeize Zw'tąku,

najpóŹniej na trzy miesĘce pzed dnbm wykluczenia

S 18. Występującemu lub usuniętemg P Zwiąku.człrnkowi,-Związek zwraca.wańość wnbsionych

uoziJłow i ińnyó'rr 
'nileznosci w wyśokoŚc] pozostałej do zapłaty w wynku rozliczenia wzajemnych

iLrłeinosci'i zobowĘań. W ńzypadku gdy wartość udziałów nie wysbrc?a -na wyrównanie

ńńrilelnosci Zwiąku członek wyśtęńujący lub usunĘty' powinien swoje zobowiąania uregulować w



terminie trzech miesięry od daty wystąpienia lub usunĘcia.

RozDz!ĄŁ lll.

oRGAl.lY zWĄuKU

$ {9. organamiZwiąku są
1' Żg rom ad zenb Związku ałrane dalej Zgromadzeniem.
2. ńnądZwĘzku ariny daleiZalłądem, który jestorganem wykonawczym ZwĘku.

$ 20. Zgromadzenie jestorganem stanowĘcym ikontrolnym.

s 2{.1. W skład Zgromadzenia wchodzą wójbwb gmin' burmbtzorie miast uczeshiczących w
Zwąi*u oraz pojednym pzedstarrvicielu wybmnym pzez radę gminy.

-2. 
tbżdy przedstrawiciel ma w Zgromadzeniu jeden głos.

3. Rada ómlr'y może odwołaó swego pzedstawiciela w Zgromadzeniu w każdym czasie i wybraó
innego.

s22.1.lGdencja Zgromadzenia kończy sĘ z uplywem kadencji Rady Gminy.
ż.Zgromadzenie pełni svojąfunkcję do czasu wyłonienia nowego składu pŻez nowo wybrane rady

gmin.

$ 23. Do rrłaściwoŚciZgromadzenia należy:
uchwalanie regulam inu Zw'ląku oraz dokonywanie w nim zm hn,
rłrybór i odwobnle zarządu, określenie kierunków jego dzbłanb oraz przyimowanie sprawozdań z
działalności'
okreŚlenie wysokości urynagrodzeń członków Zaządu i wysokoŚci diet dla członkół Zgromadzenia.
uchwalenie budźefu i planu fnansowego ZwĘku oraz przyimowanie sprawozdań z dzbłalności
gospodarkifinansorej Zwt4ku oraz udzielen're Zaządowiabsolutońum z tego tyfułu,

łstalenb wysokąści i rodzaju świadczeń na Ż&z ZwĘku,
twozenie, pzeksztabanie i lkwidacja jednostek organżacyinych ZwĘku w zakresie uĄfteczności
publicznej,

7. bodjęcb łchwał w sprawach majątkowych ZwĘzku pzeknaczających zakres zwykłego zarządu
dotyczących:
a) zasad nabycb, z}iyiai obcĘenia nieruchomościZwiqku,
b) zaciąanie dfu goterminowych pożyczek,
ci ustaffniewysokościpoŹyczek krótkoterminovryoh zacląganych przezZarządy ro.ku budżetourym,

d) określenie rivysokoŚci sumy, do któĘ ZaĄd może samodzielnie zaciągaó zobowiąania oraz
sum y gwarancji kredYtowej,

s. podjęcń uchwał w sprawach pzpĘienia now!9! członka d9 Zwą1k9'
g. bowółanie stałych lub dorazrrych komi$iokreślenia zakresu i pzedmiotu ich dziahnia oraz składu

osobowąo'
10. powohnie Kombji RewizYinej,
11. powołanb głÓwnego księgowego.

s 24.1. Zgromadzenb wybiera ze wojąo gr9na Pzewodnkzącego i Zastępcę Zgromadzenia
beanzględną wĘkszoścą gbsovt, stlatubwej litzby czbnków.

2. Pzerrtodn iczący Zgromadzenia:
a) ałołr{e i pzarodnicry posiedzeniom,
b) organizuje pracę Zgromadzenia,
ci reńrezeńtuje Zgiomaozenie na zewnątz w okresie między posie-dzeniami,

o1 za'wlera w ńnBńiu Zgromadzenia umowy z wybranymi członkami Zarządu.

s 25. 1. Posiedzenia Zgromadzenia arolywane sąco.najmniĄ cĄery ruy.w roku. . .

ż' Pierwsze posiedzeńie Zgromadzenia organŻuje oraz pzewodniczy najstarszy wbkiem
pzedstawicbl w Zgromadzeniu.

1.
2.

3.
4.

5.
6.



3. Na wnbsek co najmniej 1/4 czbnków Zgromadzenia Pzewodniczący anłołuje posiedzenie w
termlnie 14 dniod daty złożenia wniosku.

4. o zwołaniu posiedzenla członkowie Zgromadzenia powinni byś połrłiad9mieni plsemnle co
najmniej 7 dni pzed terminem obnad, jednocześnie powinniotrzymać poządek obrad oraz niezbędne

dokumenty imateriaĘ.

s 26' 1. Pos'rer1zenia Zgromadzenia są protokołrwane' a protokÓł opatrzony podpisami

Pzeńodniczącego oraz prótokolanta powinien byr pzyjęV przez Zgromadzenie na następnym
posledzeniu.

2. obrady Zgromadzenb są jawne, jednak uchwaĘZgromadzenia można wyĘczyć jawność całości
lub częściobrad.

3. W obradach Zgomadzenla mogąuczestniczyć bez prawa głosu zaproszenigoście.

s 27. 1. Uchwa{y Zgromadzenia sąpodejmowane beanzględnąwiększoŚciągłosów stafutowej liczby
członków Zgromadzenb.

2. Czbiek Zgromadzenia moźe wnieŚó pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały Zgromadzenla w
ciągu 7 dniod daĘ jej podjęcia.

3. Wniesienid śpźecuu wstszymuje wykonanie uchwaly iwymaga ponownego rczpatzenia sprawy.
4. Do uchwał podjętej w wynku ponownego rozpatzenh spraury pmlwo wniesienia sprzeciwu nie

przysługuje.

5 28. Zarząd ZwĄzku stanon'Ę:
1 . PzewodnĘący 7.arządu Zw'@<u,
2. 7astwcn Przewod niczące go Z.arządv ZwĘku,
3. członkowieZuząduw li'czb'te 3.

s29.1. Zgromadzenb wybiera Pzełtlodniczącego Zaządu Zwązku w oddzielnym bjnym
gńoso:waniu bezwzgĘdną wĘkszością gb_sÓW sbtutowego składu Zgrcrna{ze1n- z.Liczba człrnkÓr Zarrądu Zwiąku wybranych spoza członkór Zgromadzenia nie może
przekrooryó V3 składu 7aząduZwĘku-

s 30. 1. Zastępcę Pzewodniczącego 7au;ądu Zwiąku vryblera Zgomadzenie w.głosowaniu tajnym

na w-nbsek na wniośek Przewodniczącego Zarządu, beztrzględną wĘkszoścĘ głosów statutowego

składu Zgromadzenia.
z. cźłonrar 7anząduttrybiera Zgromadzenie na wniosek Pzewodniczącego Zarządu w $osowaniu

tajnym bezvrzględnąwĘkszoścĘ głosÓw sbtutowego składu Zgromadzenia.

s 3{. 1. Zgromadzenie może odwołać Zarząd zwyjąt<iem- Pzewodniczącego z innych pzyczyn niż

nie udzieleniJ absolutońum jedynb na pbemny i uzasadniony wniosek 1/4 statutowego składu

żjromaozenb bezrrrzględnąwęrszośc1łobsów stafutoweqo składu z91om1Ęe1Ęw glsowaniu tajnym._' - 

2.Zgromadzendńozd odwołaÓ Pżewodniczącegg ZalzĄdu wię!9zoŚcĘ'/3-gńosów statutowego

składu Ziromadzeniia w głosołłaniu Ejnym na zasadach iw trybie okreśIonym w ust. 'l. 
-

3. Wpzypadku odwoania ?arząduZgromadzeniewybie_ra_w cĘu-miesĘca nowy Zaząd.
Do czasu iłvtjóru nowego 7aeądudotychczasowy Zarąd pełnl swe funkcje i obowĘzki.

s 32. 1. Do zakresu dziabnia Zaządu zvłlą?ku naleĘ wszrystkie spralvy Zw@ku nie zastzeżone
ustarią o samorządzie terytońalnym i stalutem dla Zgtomadzenia .

2. W szczególności do zak resu dzlahn ia Zarządu Zw'ązku naleĄ6
a) przygotrcwanie prcjektÓw uchwał Zgromadzenia,
b) wykonanie uchwał Zgromadzenia,
c) spoządzenie proiektu budźetu Zwięku'
uiubnwaien'leplanówb'leżącychdzlahlnościZarząduZutązku,
e1 realizacja budżefu i gospodarowanie finansami Zwigku w granicach określonych pzez

Zgromadzenie,
g sfiłaoanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalnoŚci iwykonania budżetu oraz sbnu mająd<owego

ZwĘzku,



1.
2.
3.
4.

5.

o.
7.

8.

g) wnioskowan'e zmian w treści statutu,
h) nadzorowan ie jed nostek o rgan izacyj nych ZwĘzk u.

3. Zanąd ZwĘzku odpowiada za pnaw'lrcłouą gospodarkę finansową ZwĘzku.

$33.DowłaściwościPrzewodniczącąoZaząduZwiqkunależy:
organizowan b pncy Zarządu Związku,
uczeshbfuvo w posiedzeniiach Zgromadzenia,
prowadzenie korespondencji,
podejmowanb czynnościnależących do właściwo*iZarządu w sprawach nie cierpĘcych zwłoki a
następnb pzedsbwienle ich dozatwbrdzenia na najbliŹszym posiedzeniu ZarząduZwĄzku,
zawieranie umów o praĘ z pracornkami zatrudnbnymi w adminbtracji ZwĘzku oraz pełnienie
funkcii anvbzchnil<a wszystrich pracownków administracji Zwiąku,
kontakty z mediami,
uchwały Zarządu podejmowane bezvrzględnąwĘkszoścĘ głcsów w obecnościco najmniej '/3;ego
człcnków'
do ważnościdokumenfu mocąktóregoZw|ęekzaciąga zobowĘanbirozpoządza prawem wobec
osób tzeclch potzeba beałzględnie podpbów członka 7arządu oraz Pzevrlodniczącego.

$34. Jeżeli Płzewodniczący Zarządu Zw'ązku nie może pelnić stnłoich obowĘkÓw jąo funkcje
wykonuje Zastępca Pzewodniczącego Zarządu-
Do waźności czYnnŃci prawnej, mocą której Zw|ązek zaciąga zobowĘanh wobec osób tzecich,
potrzebny jest obok podpisu Przewodniczącego ?aządu także podpb jednego człcnka hrządu oraz
kontrasygnata głównego księgowego Zw'@<u.

s 35. W sprawach nie uregulowanych w Statucie do Przewodnlczącego 7aząduZwiąkv stosuje się
odpowbdnb przepisy do{yczące wójtów i burmistzów.

s 36. Po upłyłvb kadencjlZgromadzenbZarząd Zwiąku dzlała do czasu wyboru nowego 7arządu.

s 37. 1. Zgomadzenie wybien Kom'sję Rewżyjnąw składzie 5 osób.
2' Komisja RewĘna wybiera ze swego grona Pzewodniczącego Komisji.
3. Do kompetencji Kom isji Rewizyjnej należy:
a) kontrola zgodnościdziiałań organów ZwĘku ze Statutem ZwĘzku i uchwahmi Zgromądzenia,
b) konbola wykonanla budżetu przcz7-arząd.

RozDzlAŁ M.

MĄ'ĄTEK l GosPoDAR6a 2yyqlKU

$ 38. Czbnkowie Związku paekaŹąna własnośó majątek i uządzenia, ustalone pzez rady gmin.

s 39. 1. MająEk Zwąkujestodrębnyod mająt<u członków ijestodrębniezaaądzany.
2.lGĘgowość Zwiąku jest prcwadzona niezależnie od ksĘgowości poszczególnych członkÓw

Zvl'lęgku pzez głównego księgowego ZwĘku.
3. ZwĘek prowadzi gospodarkę finansową zgodnb z pzepisami dotyczącymi gospodarki

finansowej gmin.

$ 40. Dochody z majątku Zwięku mogą być użyte wyłącznie na prowadzenie dzbłalności i
utrzymania Zwią3ku. o przeznaeeniu nadwyżki dochodów na wydat<i decyduje Zgromadzenie
beałzględną wĘkszoścĘ głosów.

$ 4t. DochodamiZwiąku są
1. wkłady i składki członkowskie,
2. darowizny, zapby idotacje,
3. lnne dochody.



s 42. 1. Koszty działalnościZwĘku ponoszączłonkowie proporcjonalnie do wysokoŚciwnbsionego
majątku.
Straty Zw'ląkv pokrywane sąrówn'eź w ffi tybie

Z.Zyski Zw:ryku s.l przeznaczane na finansowanie dziablności ZwĘzku lub pzekazywanie
członkom proporcjonalnie do ich udzia6w.

3. Decyzię o płzeznacaniu 4ysku podejmuje Zgromadzenie prry rozpaĘnłaniu rocznych
sprawozdań z wykonania budżetu.

s 43. 1. ?az;ąd Związku pzedkłada Zgromadzeniu ZwĘzku projekt budŹetu w terminb jednąo
miesĘca od przyjęcia projekfu budżetu gminna następny rok budżetowy.

2. Do czasu uchwalenia budŹetu ZvłĘku nie póŹniej niż do dni 31 marca roku budżetowego,
podsbwą gospodarki budźetowei jest przyięty projekt budżefu '

$ aa. NajpóŹniej w clągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego Zarząd składa
Zgom adzen fu sprawozda nie z dztałalności i wykona nia budźefu .

s 45. 1. Decyzje dotyczące ustialenia potzeb posbdania obiektÓw iuządzeń oraz ich pzeznaczenia
podejmuje Zgromadzenie ZwĘku.

2. O.bieĘ oraz urzTłzenla nie mogą być urykorzystane niezgodnb z ptzenaczeniem bez zgody
Zgromadzenia.

[aar1.??ąd. prowadzi ewidencję obiektów i uządzeń ZwĄzku zgodnie z.oborłlĘzującymi
zasadami iokreśleniem w szczególności mbjsca połrrżenia (skĘdowania), wartcści i przeznaczónia. -

2. CzbnkorbZwĄ*u koreystająz obiektÓw iurządzeń Zut'ązJtu na różnych zasadach.
3. W pr4padku oddania obbktu lub uząrl'gnla jednostce spoza ZwĘzku, sposób korrystanb z tego

obiektu lub uządzenia' terminy izasady odpłatrrości, określa umowa.
4' oświadczenie woli w imieniu ZwĘku w zakresie zarądu jego majątkiem składają na piŚmie dwai

członkowie 7-arządv opatzone kontrasygnaĘ głównego ksĘgowego.
5. Zachowanb szczególnej starannościprzywykonaniu zarządu mieniem ZwĘku oraz ochrona bgo

mienia naleŹy do obowĘkótu osób wykonujących czannościwynkające zprrynalóżenia do Zwlązku. -

s 47.7azobowĘzania wobec osÓb tzecbh ZwĘek odpowiada całym mają0tiem, a byli członkowie
odpowbdają za zobwlięania Zwiąku powstałe do chwili ich wystąpienia lub wykluczenla ze Zwązku,
proporcjonalnle do wniesbnego majątru.

czĘślv.

zLIlAs{Y w sKłń['zE 1 ęgzrifiĄaĄN]E AMAffiU

$ 48. RozwĘanie ZwĘku następuje w wynku uchwały Zgromadzenia i uchwał członkÓw Zwąku.

s49.W pzypadku rozwĘania 7wĘku jego majątsk po zaspokojeniu wszystk'lch roszczeń i
zobowĘań pzechodzinaŻeezczłonków Związków odporviednio dowysokościwniesionego majątku.

sso.Lkwidaton Zultą:ku powołuje Zgromadzenie ogÓlne. Do obowĘzku likrłftJatora należy
prowadzenie szczególnej kontroli dokumentacjiZwĘzku iopracowanie planu likwldacjiZwĘku.

$ 5{. Plan lkwidacji ZvlĄzkv zatwierdza Zgrcmadzenb, a następnie zosEje on wywieszony w
sbdzibie Zazqp'u ZwĘku i pzesłany do wiadomości Sejmku Samoządo^,ego Wojewóditwa
Podkarpackiego, Wojewody Podkaęackiego i Regbnalnej lzby obrachunkowej w Rzevowie.

S 52. Po upłpvie sześciu mbsięcy od dnia ogłoszenia planu likwirlacjiZwiąku, członkowie ZwĘzku
pzy,jmują przypadające im części majątru.

5 53. Nie odebrane lrwoty pieniężne przeznaczone na zaspokojenie roszczeń osób tzecich składa



się do depozytu sądowego.

czĘśl ul.

NADZÓR NAD zWĄzKtEM

$ 54. Nadzór nad Związkiem sprawuje Prezes Rady Ministrów, Wojewoda Podkarpacki i Regionalna
lzba Obrachunkowa w Rzeszowie.

$ 55. Zakres i sposób nadzoru nad Zwiąkiem określa Ustawa o samoządzie gminnym z dnia 8
marca 1996r. (Dz' U. z 1996r. Nr 't3 poz. 74 z póżnie1szymi zmianami).

$ 56. Przepisy o nadzoze nad działalnoŚcią komunalną gmin stosuje się odpowiednio.

czĘśl vtll.

SPRAWY SPORNE

Spory między gminami wchodzącymi w skład Związku po wyczerpaniu możliwości mediacyjnych
wewnątz Zwiąku oraz przez Sejmik Samoządowy rozstzygane będą pzez właściwe sądy gospodarcze
lub cywilne, w zaleŻności od charakteru sporu.
Właściwymido rozstzygania sporów między gminamiwchodzącymiw skład Zwiąku są
1. Sąd Gospodarczy w Rzeszowie'
2. Sąd Rejonowy w Pzeworsku.

czĘśĆ x.

PosTANowlENlA KoŃcoWE

$ 57. Likwidacja lub rozwiązanie Związku może nastąpić na wniosek Zgromadzenia lub z inicjatywy
własnej członkÓw Zwiąku, po podjęciu stosownych uchwał przez Rady Gmin członkÓw Związku.

s58. 1.Jeżeli warunki działania Zwięku ulegają zasadniczej zmianie, kaŻda z gmin członków
Zwięku, może wystąpić o dokonanie zmian w Statucie.

2. Zmiany w statucie mogą być wprowadzone na zasadach i w trybie pzewidzianym dla jego
ustanowienia.

s 59. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednio przepisy
ustawy o samoządzie gminnym fiednolity tekst Dz. U. Nr 13 poz.74 z pożn. zm.), a także inne ustawy
rą u lujące problematykę samoządową.

s60.1.Pzyjęcie Statutu następuje w drodze przyjęcia uchwały, przez wszystkie Rady Gmin
Tworzące Związek.

2. Statut wchodzi w Życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Uzędowym Województwa
Podkarpackiego.

Zący Rady Gminy
ŹwteNtcv
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