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STATUT

ZWIĄZKU GMIN 
GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

 

Część I
Postanowienia ogólne

§ l
Związek Gmin utworzony na podstawie uchwał rad gmin nosi nazwę „Związek Gmin Gór 
Świętokrzyskich” dalej zwany „Związkiem”.

§ 2
Związek działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 
2001 nr 142 poz.1591 z późn. zm./ oraz niniejszego statutu.

§ 3
1. Związek wykonuje zadania publiczne gmin w imieniu własnym i na własną 

odpowiedzialność.
2. Związek posiada osobowość prawną.

§ 4
1. Związek tworzą gminy: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łagów, Masłów, Nowa Słupia, 

Waśniów, Łączna, Zagnańsk, Suchedniów, Pawłów.
2. Związek jest organizacją dobrowolną i otwartą.

§ 5
Związek został utworzony na czas nieokreślony.

§ 6
Siedzibą Związku jest miasto Bodzentyn.

CZĘŚĆ II

Zadania Związku

§ 7
Do zadań Związku należy:

1. Prowadzenie wspólnej działalności przez gminy położone w paśmie Gór 
Świętokrzyskich i otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego na rzecz ochrony 
środowiska, rozwoju turystyki, planowania przestrzennego. 

2. Prowadzenia innych inwestycji w zakresie infrastruktury miast i wsi i wykonywanie 
opracowań technicznych temu towarzyszących, w tym w szczególności kanalizacji, 
wodociągów, oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych, a także eksploatacji 
wykonanych obiektów.

3. Opracowanie studiów badawczo – rozwojowych.
4. Reprezentowanie wspólnych interesów gmin w sprawach współpracy z samorządami 

innych państw, związkami gmin i eurogminami.
5. Wprowadzania nowoczesnych rozwiązań systemów gospodarki odpadami w gminach.
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6. Przygotowywanie dokumentacji w celu pozyskania dodatkowych środków 

finansowych na realizację celów Związku.  
7. Prowadzenie działalności inwestycyjnej, promocyjnej, edukacyjnej i marketingowej w 

zakresie zadań Związku.
8. Reprezentowanie interesów gmin - członków Związku w ramach objętych 

przedmiotem działania Związku.
 

Część III
Organy Związku

§ 8
Organami Związku są:

1. Zgromadzenie Związku, które jest organem stanowiącym i kontrolnym, zwane dalej 
„Zgromadzeniem”,

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

§ 9
1. W skład Zgromadzenia z mocy ustawy wchodzą Wójt, Burmistrz, Prezydent 

gminy uczestniczącej w Związku.
2. Za zgodą rady Gmina może być reprezentowana w Związku przez Zastępcę 

Wójta, Zastępcę Burmistrza, Zastępcę Prezydenta gminy albo radnego.
3. Każda gmina posiada w Zgromadzeniu po jednym przedstawicielu 

dodatkowym, który wybierany jest przez radę gminy.
4. Każdy przedstawiciel ma w Zgromadzeniu jeden głos.
5. Rada gminy może odwołać swego przedstawiciela w zgromadzeniu i wybrać 

nowego.

§ 10
Kadencja zgromadzenia jest równa kadencji rad gmin.

§ 11
Do właściwości Zgromadzenia należy w szczególności:

1) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Związku,
2) wybór i odwołanie Przewodniczącego Zarządu oraz na jego wniosek 

członków Zarządu, 
3) wybór Komisji Rewizyjnej, 
4) powoływanie i odwoływanie Skarbnika (Głównego Księgowego) Związku 

na wniosek Przewodniczącego Zarządu,
5) uchwalanie budżetu związku oraz przyjmowanie sprawozdań z 

działalności i gospodarki finansowej związku i udzielanie Zarządowi 
absolutorium z tego tytułu,

6) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych związku 
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

- zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości związku,
- zaciągania długoterminowych pożyczek,
- ustalania wysokości pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd w roku 
budżetowym,
- określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

7) ustalanie wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz Związku,
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8) podejmowanie  uchwał, w sprawach przystąpienia nowego członka do 

związku oraz wykluczenia członka ze związku,
9) powoływanie stałych lub doraźnych komisji do określonych zadań, 

określając przedmiot ich działania i skład osobowy.
10) wnioskowanie o zmianę statutu, 
11) wnioskowanie o rozwiązanie Związku

§ 12
Członkom związku przysługuje prawo:

1) Udziału w zgromadzeniu poprzez swojego przedstawiciela, w tym czynne i 
bierne prawo wyboru do organów związku,

2) Podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków,
3) Korzystania z mienia związku i usług świadczonych przez związek.

§ 13
Członkowie związku zobowiązani są do:
1)       Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał zgromadzenia,
2)       Czynnego udziału w pracach związku,
3)       Płacenia świadczeń na rzecz związku.

§ 14
Zgromadzenie wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Zgromadzenia i jego zastępcę w 
odrębnych tajnych głosowaniach.

§ 15
Przewodniczący Zgromadzenia organizuje pracę Zgromadzenia i przewodniczy jego 
obradom.

§ 16
1. Posiedzenia zgromadzenia zwoływane są co najmniej raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia prowadzi najstarszy wiekiem przedstawiciel.
3. Na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 członków zgromadzenia Przewodniczący 

Zgromadzenia zwołuje posiedzenie zgromadzenia w terminie 7 dni od daty 
złożenia wniosku. Do zawiadomienia o zwołaniu obrad dołącza się porządek obrad 
wraz z projektami uchwał.

§ 17
1. Obrady zgromadzenia są jawne.
2. Posiedzenia zgromadzenia są protokołowane, a protokół powinien być przyjęty 

przez zgromadzenie na następnym posiedzeniu.

§ 18
1. Uchwały zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów 

statutowej liczby członków zgromadzenia.
2. Członek zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały 

zgromadzenia w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.
3. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego 

rozpatrzenia sprawy.

3



Zał Nr 1do Uchwały Nr XII/94/07
Rady Gminy Masłów 

                                                                                                              z dnia 20 września 2007r.   
4. Sprzeciw nie może być zgłoszony do uchwały podjętej w wyniku ponownego 

rozpatrzenia sprawy.

§ 19
Zarząd związku stanowią:

1. przewodniczący Zarządu,
2. zastępca przewodniczącego Zarządu,
3. jeden członek Zarządu

§ 20
1. Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zarządu na okres kadencji rad gmin w 

głosowaniu jawnym. 
2. Przewodniczący Zarządu i jego zastępca mogą być wybrani spoza członków 

Zgromadzenia.
3. Zgromadzenie wybiera zastępcę Przewodniczącego Zarządu i członka Zarządu na 

wniosek przewodniczącego Zarządu w osobnych głosowaniach jawnych.
4. Członkowie Zarządu spoza Zgromadzenia nie mogą stanowić więcej niż 1/3 składu 

zarządu.

§ 21
Odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków następuje w takim samym trybie jak 
ich wybór.

§ 22
1. Do zakresu działania zarządu związku należą wszystkie sprawy związku nie 

zastrzeżone ustawą o samorządzie gminnym i statutem dla zgromadzenia.
2. W szczególności do zakresu działania zarządu należy:

a) przygotowywanie projektów uchwał zgromadzenia, określanie sposobów 
wykonania i wykonywanie uchwał zgromadzenia,

b) sporządzanie projektu budżetu związku,
c) uchwalanie planów bieżącej działalności zarządu związku,
d) realizacja budżetu i gospodarowanie finansami związku w granicach 

określonych przez zgromadzenie,
e) składanie zgromadzeniu sprawozdań z działalności i stanu majątkowego 

związku,

§ 23
Przewodniczący zarządu:

1) organizuje pracę zarządu i przewodniczy obradom na jego posiedzeniach
2) uczestniczy w posiedzeniach zgromadzenia,
3) reprezentuje Związek na zewnątrz,
4) kieruje administracją Związku,
5) podejmuje czynności należące do właściwości zarządu w sprawach nie 

cierpiących zwłoki; czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższym 
posiedzeniu Zarządu.

§ 24
Jeżeli przewodniczący zarządu związku nie może pełnić swoich obowiązków jego funkcję 
wykonuje zastępca przewodniczącego zarządu.
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§ 25
Do ważności dokumentu, mocą którego związek zaciąga zobowiązania wobec osób trzecich, 
potrzeba obok podpisu przewodniczącego zarządu związku także podpisu jednego członka 
zarządu oraz kontrasygnaty osoby prowadzącej księgowość związku.

§ 26
Po upływie kadencji rad gmin, zarząd związku działa do czasu wyboru nowego zarządu.

§ 27
Działalność organów Związku jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z 
ustaw. 

§ 28
1. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków, których wybiera i odwołuje 

zgromadzenie na okres kadencji rad gmin.
2. W skład komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić przewodniczący oraz zastępca 

przewodniczącego zgromadzenia, członkowie zarządu oraz pracownicy związku.
3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu związku i występuje z wnioskiem 

do zgromadzenia w sprawie udzielania lub nie udzielenia absolutorium zarządowi.
4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez zgromadzenie w zakresie 

kontroli.
Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez 
zgromadzenie.

 
Część IV

Majątek i gospodarka Związku

§ 29
1. Majątek związku jest odrębny od majątku członków i jest odrębnie zarządzany.
2. Księgowość związku jest prowadzona odrębnie od księgowości członków 

związku.

§ 30
Dochody z majątku związku mogą być użyte wyłącznie na prowadzenie działalności i 
utrzymanie związku; o przeznaczeniu nadwyżki dochodów nad wydatkami decyduje 
zgromadzenie.

§ 31
Dochodami związku są:

1) wkłady i składki członkowskie,
2) dochody z majątku, zakładów i urządzeń związku,
3) darowizny, zapisy, spadki i dotacje,
4) dochody uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 32
Jeżeli dochody związku oraz świadczenia członków nie pokrywają wydatków, niedobór 
rozkłada się na członków związku proporcjonalnie do wysokości wniesionego majątku 
/świadczeń/; straty związku pokrywane są również w tym trybie.
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§ 33
Zarząd związku sporządza projekt budżetu związku i przedkłada zgromadzeniu w terminie 
umożliwiającym jego uchwalenie przed rozpoczęciem roku obrachunkowego.

§ 34
Zarząd, najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego składa 
Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu.  

§ 35
Za zobowiązania wobec osób trzecich związek odpowiada całym majątkiem, a byli 
członkowie odpowiadają za zobowiązania związku powstałe do chwili ich wystąpienia ze 
związku, proporcjonalnie do wniesionego majątku.

§ 36
Do gospodarki finansowej Związku stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce 
finansowej gmin.

§ 37
Każdy z członków Związku ma prawo korzystać na równych prawach z obiektów i urządzeń 
Związku.
W realizacji  tego prawa członkowie mają  uprawnienie do podłączenia do wybudowanego 
wodociągu regionalnego, własnych lokalnych sieci rozdzielczych oraz poboru wody z ujęcia i 
wodociągu regionalnego w celu zaopatrzenia w wodę swoich Gmin stosownie do potrzeb.

§ 38
Nieruchomości i inne niepodzielne składniki majątkowe wniesione przez członków Związku 
lub  nabyte  przez  Związek  nie  podlegają  zwrotowi  w  przypadku  wystąpienia  członka  ze 
Związku  -  jeżeli  Związek  nie  mógłby  bez  nich  wykonywać  prawidłowo  swoich  zadań 
statutowych na rzecz pozostałych członków Związku.

§ 39
Pozostałe sprawy dotyczące zarządu majątkiem, działania jednostek organizacyjnych 
Związku, jego gospodarki finansowej, zbywania i nabywania nieruchomości, zaciągania 
kredytów i pożyczek oraz lokowanie kapitałów – nie uregulowane szczegółowo w niniejszym 
statucie, Związek prowadzi zgodnie z przepisami obowiązującego w tym zakresie stanu 
prawnego.
 

Część V
Zmiany w składzie i rozwiązanie Związku.

§ 40
1. Przystąpienie do Związku wymaga podjęcia uchwały przez radę zainteresowanej 

gminy o przystąpieniu i przyjęciu statutu Związku. 
2. O przyjęciu gminy do Związku decyduje zgromadzenie w drodze uchwały. 
3. Zarząd sporządza projekt uchwały zgromadzenia o przyjęciu nowego członka i projekt 

uchwały zmieniającej treść statutu Związku w części dotyczącej liczby jego członków 
i przekazuje do gmin członków związku w celu ich przyjęcia. 
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4. Uchwałę o przyjęciu nowego członka i o zmianie statutu w części dotyczącej liczby 

jego członków podejmuje Zgromadzenie po uzyskaniu akceptujących uchwał 
wszystkich rad gmin dotychczasowych członków Związku.    

5. Gmina przystępująca odpowiada za zobowiązania powstałe przed jej przystąpieniem.

§ 41
Członkostwo w związku ustaje w razie:

1. wystąpienia członka ze związku,
2. wykluczenia członka ze związku,
3. likwidacji jednostki podziału terytorialnego pociągającą za sobą zmianę granicy.

§ 42
1. Zmiana granic nie powoduje utraty członkostwa w związku, jednakże gmina jest 

zobowiązana do powiadomienia o zmianie granic.
2. Rada gminy może wystąpić o zmianę rodzaju i wysokości świadczeń na rzecz 

Związku.

§ 43
Członek związku powinien oznajmić zamiar wystąpienia ze związku najpóźniej na 3 miesiące 
przed dniem wystąpienia ze związku.

§ 44
1. Związek może wykluczyć członka w drodze uchwały zgromadzenia tylko w 

przypadku:
1) udowodnionego działania na szkodę związku,
2) nie wywiązywania się z obowiązków wobec związku,
3) nie stosowania się do przepisów obowiązujących w związku, a zwłaszcza 

postanowień statutu.
2. Zgromadzenie zobowiązane jest do powiadomienia gminy o zamiarze wykluczenia 

jej ze związku najpóźniej na 3 miesiące przed dniem wykluczenia.

§ 45
Rozwiązanie związku następuje na podstawie podjętej przez zgromadzenie uchwały o 
rozwiązaniu związku.

§ 46
W przypadku rozwiązania związku, jego majątek, po zaspokojeniu wszelkich roszczeń i 
zobowiązań, przechodzi na rzecz członków związku odpowiednio do wniesionego majątku.

§ 47
Rozwiązanie związku następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

§ 48
Likwidatora związku powołuje zgromadzenie. Do obowiązków likwidatora należy 
przeprowadzenie kontroli dokumentacji związku, opracowanie planu likwidacji związku i jej 
przeprowadzenie.

§ 49
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Plan likwidacji związku zatwierdza zgromadzenie, a następnie zostaje on wywieszony w 
siedzibie związku i przesłany do wiadomości wojewodzie i regionalnej izby obrachunkowej.

§ 50
Likwidator sporządza bilans otwarcia oraz zgodnie z zatwierdzonym planem ściąga 
wierzytelności, zaspokaja zobowiązania i dokonuje zwrotu majątku członkom Związku. 

§ 51
Nie odebrane kwoty pieniężne przeznaczone na zaspokojenie roszczeń osób trzecich składa 
się do depozytu sądowego.
 

CZĘŚĆ VI

Nadzór nad Związkiem

§ 52
Nadzór nad związkiem sprawuje Prezes Rady Ministrów, Wojewoda Świętokrzyski, a w 
zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach.

§ 53
Zakres i sposób nadzoru nad związkiem określa ustawa o samorządzie gminnym przytoczona 
w § 2.

§ 54
1. Rozstrzygnięcie organu nadzoru można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty 
jej doręczenia.

2. Skargę składa ten organ związku, którego uchwałę, decyzję lub postanowienie 
uchylił bądź zmienił organ nadzoru.

 
CZĘŚĆ VII

Postanowienia końcowe

§ 55
Postanowienia statutu wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

§ 56
Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.
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