
                                                                                      Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 007.1.2014   

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji                                                                 

w Koninie z dn.25.03.2014r.         

 

STATUT 

ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW  

I KANALIZACJI W KONINIE 

( tekst jednolity ) 

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Statut niniejszy reguluje zasady i tryb działania związku międzygminnego w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 

594).” ). 

2. Nazwa Związku brzmi : Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie . 

3. Przy określaniu nazwy Związku dopuszcza się używanie skrótu ZMWiK w Koninie               

lub Związek. 

§ 2 

1. Siedzibą Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie jest miasto Konin,    

ul. Nadbrzeżna 6a. 

2.Obszarem działania Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie 

jest teren gmin zrzeszonych w Związku. 

 

§ 3 

1.Czas trwania Związku jest nie oznaczony. 

2.Zasady ustania członkowstwa w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji  

(wystąpienia lub wykreślenia członka ze Związku ) określają postanowienia § 39 i 41 Statutu. 

3.Zasady i tryb likwidacji Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie 

określają przepisy § 46. Statutu. 

 



§ 4 

1. Członkami Związku są gminy określone w załączniku Nr 1 do Statutu. 

2 .Członkami Związku mogą być inne gminy zainteresowane wspólnym wykonywaniem zadań 

publicznych w ramach działalności Związku. 

 

§ 5 

1.Związek posiada osobowość prawną i działa przez swoje organy. 

2.Nabycie osobowości prawnej następuje po zarejestrowaniu Związku w rejestrze związków 

prowadzonym przez Prezesa Rady Ministrów, z datą ogłoszenia jego Statutu w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym. 

3.Związek może tworzyć jednostki organizacyjne lub spółki prawa handlowego. 

 

§ 6 

Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie działa na podstawie 

przepisów : 

-ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2013r. poz.594) 

-niniejszego Statutu, 

- wydanych na podstawie delegacji statutowej regulaminów. 

 

§ 7 

1.Celem Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych, poprzez zaspokajanie na 

terenie działania Związku zbiorowych potrzeb społeczeństwa w zakresie zaopatrzenia            

w wodę oraz zrzutu i odprowadzania ścieków. 

2. Przedmiot działalności Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji             

w Koninie obejmuje w szczególności: 

1 ) eksploatacje urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i urządzeń zbiorowego 

odprowadzania ścieków w sposób gwarantujący należytą jakość dostarczanej wody     

i odprowadzanych ścieków oraz działalność w zakresie zagospodarowania odpadów 

ściekowych i odpadów  

 



2) działalność inwestycyjną obejmującą: 

a) przygotowanie i realizację programów budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków              

w gminach uczestniczących w Związku 

b ) pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych dla realizacji zadań 

inwestycyjnych, między innymi środków finansowych europejskich funduszy 

pomocowych 

c) wykonywanie zastępstwa inwestycyjnego w ramach powiernictwa lub 

pełnomocnictwa inwestycyjnego 

3) działalność szkoleniową i promocyjną , obejmującą między innymi organizowanie 

szkoleń, w szczególności w zakresie problematyki użyteczności publicznej            

oraz ochrony środowiska 

3.Działalność, o której mowa w ust.1 i 2 może być prowadzona w formie zakładu 

budżetowego lub spółek prawa handlowego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 

grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( t.j. z 2011 r. Dz. U. 45, poz. 236).  

  

§ 8 

Ilekroć w niniejszym statucie mowa, bez bliższego określenia: 

- o Związku – należy przez to rozumieć Związek Międzygminny Wodociągów       
i Kanalizacji w Koninie, 

- o Statucie – należy przez to rozumieć  Statut Związku Międzygminnego 
Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, 

- o ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990r                
o samorządzie gminnym ( t.j. z 2013 r. poz.594), 

- o ustawie komunalnej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 grudnia 
1996 roku o gospodarce komunalnej ( t.j. z 2011 roku Dz. U. Nr 45, poz. 236   
z późn. zm.), 

- o członku Związku – należy przez to rozumieć gminę jako jednostkę 
samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów ustawy o samorządzie 
gminnym,   

        - przedstawicielu – należy przez to rozumieć: wójta, burmistrza,  prezydenta,    

             upoważnionego radnego 

 

 

 



                                                                II. ORGANY ZWIĄZKU 

§ 9 

1.Organami Związku są: 

     1) Zgromadzenie Związku, 

     2) Komisja Rewizyjna, 

     3) Zarząd Związku. 

2.Organy Związku działają w granicach właściwości rzeczowej określonej przepisami ustawy 

oraz postanowieniami Statutu. 

 

A. Zgromadzenie Związku 

§ 10 

1.Zgromadzenie Związku, zwane dalej Zgromadzeniem jest najwyższym organem Związku 

Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie o kompetencjach stanowiących              

i kontrolnych. 

2.W skład Zgromadzenia wchodzą z mocy prawa wójtowie i burmistrzowie gmin będących 

członkami Związku. 

3. Na wniosek wójta/burmistrza  rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy  

w Zgromadzeniu zastępcy wójta/burmistrza albo radnemu.  

 
4. Każda gmina będąca członkiem Związku posiada jeden głos w Zgromadzeniu. 

5.Przedstawiciele członków biorą czynny udział w Zgromadzeniu wyłącznie osobiście. 

Udzielanie pełnomocnictw do reprezentowania gminy w Zgromadzeniu osobom innym,      

niż wymienionym w ust. 2 i 3 jest niedopuszczalne. 

6. Można być przedstawicielem tylko jednej gminy. 

§ 11 

1. Mandat przedstawiciela wygasa, z zastrzeżeniem ust. 2, wraz z wygaśnięciem mandatu 

członka organu gminy, a w przypadku przedstawicieli nie będących wójtami lub burmistrzami 

również w razie wyznaczenia innego członka organu gminy do reprezentowania                       

w Zgromadzeniu. 



2. Mandat przedstawiciela nie wygasa w przypadku ponownego wyboru przedstawiciela      

na wójta/burmistrza lub do organu gminy .W tym ostatnim przypadku wygaśnięcie zależy    

od ponownego wyznaczenia danej osoby na przedstawiciela. 

3. Mandat przedstawiciela wygasa również z chwilą ustania członkowstwa gminy, której 

mandat dotyczy w Związku. 

§ 12 

 

1.Do kompetencji Zgromadzenia należą:  

1) uchwalanie kierunków i planów działania Związku  

 

2) uchwalanie rocznych planów finansowych, planów inwestycyjnych i Wieloletniej 

Prognozy Finansowej oraz uchwalanie zmian tych planów i Wieloletniej Prognozy 

Finansowej  

3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej  

 

4) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Związku wskutek zmniejszenia liczby 

członków Związku poniżej 2  

 

5) zbywanie i obciążanie nieruchomości Związku oraz przyjmowanie na jego rzecz 

darowizn i zapisów  

 

6) tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych Związku  

7) uchwalanie zmian Statutu Związku i jednolitych tekstów statutu 

8) uchwalanie na wniosek Zarządu statutów i regulaminów organizacyjnych dla 

Związku i jednostek organizacyjnych Związku 

 

9) wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, określenie 

kierunków jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności  

10) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie planu jej 

pracy i sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej  

 

11) uchwalanie regulaminów obowiązujących w organach Związku 

 

12) udzielanie absolutorium Zarządowi Związku  



 

13) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub wykreślenia członka Związku 

14) uchwalenie regulaminów przewidzianych przez Statut Związku  
  
15)  obejmowanie zarządów fundacji  
 
16) ustalanie wysokości składek członkowskich 
 
17) podział nadwyżki bilansowej Związku  
 
18) podejmowanie uchwał w sprawie pokrycia strat Związku  

19) podejmowania uchwał w sprawie zatwierdzania Regulaminu dostarczania wody   

i odprowadzania ścieków przez administratora urządzeń, 

20) ustalanie cen za dostawę wody i zrzut oraz odprowadzanie ścieków 

21) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Związku  

 

22)  podejmowanie uchwał o zaciąganiu długoterminowych pożyczek 

23) określanie zasad umarzania, cofania i zbywania udziałów Związku w spółkach 

prawa handlowego.” 

2. Zgromadzenie Związku może podjąć uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska w każdej 

kwestii postawionej na porządku jego obrad. 

§ 13 

1. Zgromadzenia Związku mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zgromadzenia zwołuje przewodniczący Zgromadzenia. 

3. Zwyczajne Zgromadzenie powinno być zwołane co najmniej raz na kwartał. 

4. Nadzwyczajne Zgromadzenia mogą być również zwołane na żądanie Zarządu Związku, 

Przedstawicieli gmin lub Komisji Rewizyjnej. 

5. W przypadku, o którym mowa  w ust.4 organ lub osoby występujące z żądaniem zwołania 

Zgromadzenia obowiązane są do określenia projektu porządku obrad Zgromadzenia. 

6. O czasie, miejscu oraz porządku Zgromadzenia Związku przedstawiciele powinni być 

poinformowani pisemnie na 10 dni przed dniem obrad, a także otrzymać niezbędne 

materiały i dokumenty . 

 

 



§ 14 

Prawo udziału w obradach Zgromadzenia przysługuje przedstawicielom , Zarządowi Związku, 

członkom organów podmiotów gospodarczych utworzonych przez Związek oraz innym 

zaproszonym gościom. 

 

§ 15 

1. Głosowanie w Zgromadzeniu jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Wybory do organów Związku następują w głosowaniu tajnym , bezwzględną większością 

głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia. 

3. Na żądanie 1/3 obecnych na Sali obrad przedstawicieli przewodniczący Zgromadzenia 

zarządza głosowanie tajne. 

4. Uchwały Zgromadzenia Związku zapadają bezwzględną większością głosów statutowej 

liczby Zgromadzenia. 

5. Dla ważności uchwał Zgromadzenia konieczna jest obecność na Sali obrad co najmniej 

połowy ogólnej liczby przedstawicieli. Prawomocność obrad Zgromadzenia stwierdza na 

podstawie listy obecności przewodniczący Zgromadzenia. 

 

                                                                                 § 16 

1. Zgromadzenie wybiera spośród uczestniczących w obradach przedstawicieli 

przewodniczącego Zgromadzenia, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza 

Zgromadzenia. 

2. Wybór osób, o których mowa w ust. 1 następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną 

większością statutowej liczby członków Zgromadzenia. 

                                                                               § 17 

1.Obrady Zgromadzenia otwiera przewodniczący Zgromadzenia, a w przypadku nieobecności 

przewodniczącego jego zastępca. 

2.Przewodniczący Zgromadzenia przedstawia zgromadzonym projekt porządku obrad. 

3.Zgromadzenie może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad , 

doręczonym przedstawicielom w sposób określony w Statucie. 



4.Zgromadzenie może zdjąć z porządku obrad określone sprawy, zmienić kolejność ich 

rozpatrzenia, odroczyć obrady do wyznaczonego dnia lub odroczyć rozpatrzenie danych 

spraw do następnego Zgromadzenia. 

5.Przewodniczący przedstawia Zgromadzeniu protokół z obrad poprzedniego Zgromadzenia 

celem zatwierdzenia. 

 

                                                                                     § 18 

1.W przypadku umieszczenia w porządku obrad wyborów, Zgromadzenie wybiera spośród 

przedstawicieli 3 osobową komisję wyborczą , której zadaniem jest ustalenie listy 

kandydatów do poszczególnych organów lub na określone funkcje oraz przeprowadzenie 

wyborów. 

2.W skład komisji wyborczej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do organów Związku    

lub na określone funkcje. 

3.Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego. 

4.Komisja sporządza z dokonanych czynności protokół, który podpisują wszyscy członkowie 

komisji, po czym przewodniczący komisji odczytuje wyniki wyborów i przekazuje protokół 

komisji przewodniczącemu Zgromadzenia. 

 

§ 19 

1.Wybory do poszczególnych organów Związku oraz wybory członków organów Związku 

przeprowadza się w odrębnych głosowaniach. 

2. Głosowania są tajne. 

3.Głosowanie odbywa się na opieczętowanych kartach wyborczych doręczonych przez 

Komisję Wyborczą , w których przedstawiciele wpisują wszystkich kandydatów do organów 

Związku lub na określone funkcje. 

4.Głosowanie odbywa się poprzez skreślenia. Głos jest ważny o ile na karcie wyborczej, po 

dokonaniu skreśleń, pozostała liczba kandydatów odpowiadająca statutowej liczbie członków 

organu lub liczba mniejsza. Głos jest nieważny , o ile karta wyborcza nie zawiera żadnych 

nazwisk, bądź pozostała na niej większa liczba nie skreślonych nazwisk od statutowej liczby 

członków organu. 

5.Karty wyborcze zbiera Komisja Wyborcza. 



6.Członkami organów Związku lub wybrani do pełnienia funkcji zostają kandydaci, którzy 

uzyskali w wyborach największą ilość głosów, nie mniejszą jednak od bezwzględnej 

większości statutowej liczby głosów. 

7.W przypadku nie obsadzenia wszystkich mandatów w pierwszym głosowaniu, 

przewodniczący Zgromadzenia zarządza II turę wyborów. 

8.Do drugiej tury wyborów staje podwójna , w stosunku do nie obsadzonej liczby mandatów 

liczba kandydatów, spośród tych kandydatów , którzy w pierwszej turze uzyskali największą 

liczbę głosów, jednak nie mniejszą od większości bezwzględnej. 

§ 20 

1.ObradyZgromadzenia Związku otwiera i nimi kieruje Przewodniczący Zgromadzenia, 

a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia 

Związku. 

2.Do zadań Przewodniczącego Zgromadzenia Związku należy w szczególności: 

1) zwołanie Zgromadzenia zwyczajnego i nadzwyczajnego Związku, 
2) przewodniczenie obradom Zgromadzenia w tym: 

a) otwarcie obrad 
b) czuwanie nad dyscypliną i sprawnym przebiegiem obrad, 
c) udzielanie głosu w dyskusji i zamykanie dyskusji po wyczerpaniu 

wszystkich głosów lub gdy głosy są nie na temat, 
d) zarządzenie przeprowadzenia głosowania nad projektami uchwał, 
e) podpisywanie uchwał Zgromadzenia Związku, 
f) dbanie o zapewnienie warunków niezbędnych do wykonywania przez 

członków Związku ich mandatu. 
3) Przewodniczący udziela głosu w dyskusji według kolejności zgłoszeń, otwiera  

i zamyka dyskusję po wyczerpaniu wszystkich głosów. 
 

                                                     § 21 

1.Uchwały Zgromadzenia powinny być sporządzone w formie odrębnego pisemnego 

dokumentu, z jednoczesnym określeniem organu, od którego pochodzą, daty podjęcia 

uchwały oraz wskazaniem podstawy prawnej. 

2.Wnioski formalne i inne wnioski powinny być odnotowane w treści protokołu 

Zgromadzenia. 

                                                                      § 22 

1.Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia, 

przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek w przedmiocie zamknięcia obrad. 



2. Z obrad Zgromadzenia sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego 

Zgromadzenia. 

3.Dokumenty Zgromadzenia Związku przechowuje się w biurze Zarządu. 

 

B .Komisja Rewizyjna 

§ 23 

1.Komisja Rewizyjna jest organem kolegialnym o kompetencjach kontrolnych w stosunku do 

Zarządu Związku oraz osób zatrudnionych w Związku  i jednostkach organizacyjnych 

Związku.  

2.Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu Związku oraz osób podległych Zarządowi 

i  jednostek organizacyjnych Związku.  

 

§ 24 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 

     1) Przeprowadzanie kompleksowych i doraźnych kontroli w zakresie działalności 

finansowej Związku , 

     2) kontrola prawidłowości ustalenia i wykonania przez Zarząd budżetu Związku, 

opiniowanie wykonania  budżetu Związku oraz składanie Zgromadzeniu Związku wniosków, 

w tym wniosków w przedmiocie  udzielenia bądź nie udzielenia Zarządowi absolutorium, 

     3) badanie rocznych sprawozdań i bilansu Związku, 

     4) kontrola prawidłowości i zgodności z prawem uchwał Zgromadzenia Związku, Zarządu , 

a także innych  dokumentów dotyczących działalności Związku, 

     5) kontrolowanie kasy Związku, 

     6) sporządzanie na wniosek przewodniczącego Zgromadzenia opinii w sprawach    

postawionych na porządku obrad Zgromadzenia Związku. 

   7. kontrola  jednostek organizacyjnych  Związku, 

   8. kontrola realizacji wniosków zgłaszanych przez członków Związku           

oraz  kontrola wniosków i zaleceń pokontrolnych zewnętrznych organów 

kontroli. 

 

 



§ 25 

1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków , w tym przewodniczącego, wybieranych przez 

Zgromadzenie na 4 lata spośród przedstawicieli na zasadach i w trybie określonych 

przepisami §§ 15, 18, 19  Statutu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2.W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić przedstawiciele pełniący funkcję                   

w Zgromadzeniu oraz członkowie Zarządu Związku. 

3.Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa wraz z wygaśnięciem mandatu 

wójta/burmistrza ( innego wyznaczonego członka organu gminy)-chyba że dany 

przedstawiciel wybrany zostanie ponownie na wójta/burmistrza lub innego członka organu 

gminy. 

4.Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 

bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków. Odwołanie wymaga 

uzasadnienia. 

§ 26 

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. 

 

§ 27 

Komisja Rewizyjna składa Zgromadzeniu Związku sprawozdanie ze swojej działalności           

co najmniej jeden raz w roku.  

 

C. Zarząd 

§ 28 

1.Zarząd jest organem wykonawczym Związku i składa się z 6 członków. 

2. Podejmowanie spraw nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów Związku 

należy do Zarządu. 

 

§ 29 

1.Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu wybiera Zgromadzenie Związku, w trybie i na 

zasadach określonych w przepisach §§ 15, 18, 19  Statutu. 

2.Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z członkostwem w Komisji Rewizyjnej             

oraz pełnieniem funkcji przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Zgromadzenia. 



3.Dopuszczalny jest wybór członków Zarządu spoza członków Zgromadzenia            

w liczbie nie przekraczającej  1/3 składu Zarządu Związku. 

4.Mandat członka Zarządu będącego przedstawicielem wygasa wraz z wygaśnięciem 

mandatu wójta/burmistrza( innego wyznaczonego członka organu gminy) – chyba że dany 

przedstawiciel wybrany zostanie ponownie na wójta/burmistrza lub innego członka organu 

gminy. 

5.Mandat członka Zarządu wygasa również z chwilą ustania członkostwa w Związku gminy, 

której mandat dotyczy. 

§ 30 

 1.Do kompetencji Zarządu należy: 

1) reprezentowanie Związku w stosunkach na zewnątrz, w postępowaniu      
przed organami administracji państwowej, samorządowej, sądami oraz innymi 
organami, 

2) składanie oświadczeń woli w imieniu Związku, 
3)  wykonywanie uchwał i wniosków Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej Związku, 

ze szczególnym uwzględnieniem wykonania planu finansowego i Wieloletniej 
Prognozy Finansowej  Związku, 

4) reprezentowanie Związku w spółkach prawa handlowego utworzonych      
przez Związek lub do których przystąpił, 

5) sporządzanie projektów planu finansowego i Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Związku, 

6) składanie sprawozdań Zgromadzeniu Związku z działalności Zarządu             
w okresach sprawozdawczych, 

7) ustalanie terminu, miejsca i porządku obrad Zgromadzenia, 
8) przygotowywanie projektów uchwał. 

 

2.Pracę zarządu koordynuje, w ramach podziału obowiązków pomiędzy poszczególnych 

członków Zarządu Prezes. 

3.W ramach posiadanych kompetencji Prezes Zarządu:  

 

a) przewodniczy posiedzeniom Zarządu,  

b) jest zwierzchnikiem pracowników Związku,  

c) podpisuje pisma i inne dokumenty Związku,  

d) zatrudnia osoby w ramach stosunku pracy lub zawiera umowy cywilno- 
prawne z osobami fizycznymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
gospodarczą, innymi podmiotami i jednostkami organizacyjnymi,  
e) współpracuje z przewodniczącym Zgromadzenia Związku oraz organami gmin 

będących członkami Związku, 

f) rozpatruje wnioski zgłaszane przez członków Związku, 



g) realizuje wnioski i zalecenia pokontrolne zewnętrznych organów kontroli, 

h) przygotowuje pod obrady Zgromadzenia Związku projektów uchwał wraz   z ich 

uzasadnieniem. 

 

§ 31 

1.Oświadczenia woli za Związek składają dwaj członkowie Zarządu  lub jeden członek 

Zarządu i pełnomocnik. 

2.Oświadczenia pisemne skierowane do Związku, a złożone w jego lokalu albo jednemu          

z członków Zarządu lub pełnomocnikowi mają skutek prawny względem Związku. 

§ 32 

1. Zarząd oraz poszczególnych członków Zarządu odwołuje Zgromadzenie. 

2. Nie udzielenie Zarządowi absolutorium Zarządowi jest równoznaczne z postawieniem 

wniosku o odwołanie tego organu. 

3. Zgromadzenie Związku rozpatruje sprawę Zarządu na sesji zwołanej nie wcześniej niż 14 

dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nie udzielenia Zarządowi absolutorium, po 

zasięgnięciu opinii regionalnej izby obrachunkowej. 

 

§ 33 

1.Zgromadzenie Związku może odwołać prezesa Zarządu większością 2/3 głosów 

statutowego składu Zgromadzenia , na uzasadniony, pisemny wniosek ¼ członków 

Zgromadzenia statutowej liczby członków. 

2.Zgromadzenie Związku może odwołać poszczególnych członków Zarządu bezwzględną 

większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia. Odwołanie członka Zarządu 

wymaga pisemnego uzasadnienia. 

§ 34 

Odwołanie prezesa oraz pozostałych członków Zarządu następuje w głosowaniu tajnym,       

w trybie i na zasadach określonych w §§ 15, 18, 19  Statutu. 

§ 35 

1.Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Związku,  

a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach 

gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjna wobec Związku. 



2.Ograniczenia w prowadzeniu działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne określają 

odrębne przepisy. 

III.CZŁONKOWIE ZWIĄZKU 

§ 36 

1.Członkami Związku są oraz mogą być gminy zainteresowane wspólną eksploatacją 

urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych               

oraz prowadzenie działalności w zakresie określonym Statutem Związku oraz przepisami 

ustawy komunalnej. 

2.Członkostwo w Związku jest dobrowolne. 

§ 37 

1.Gmina zainteresowana przystąpieniem do Związku składa pisemną deklarację członkowską, 

załączając uchwałę rady w sprawie przystąpienia gminy do Związku i przyjęcia Statutu 

Związku podjętą bezwzględną większością statutowego składu rady. 

2.Warunkiem przyjęcia zainteresowanej gminy w poczet członków Związku jest 

przekazanie w administrację Związku /podmiotu gospodarczego utworzonego przez 

Związek urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę, oraz urządzeń i sieci kanalizacji 
sanitarnej celem wspólnego prowadzenia działalności w zakresie uzgodnionym         

z gminą.  

 3.Sprawę przyjęcia gminy do Związku przewodniczący umieszcza w porządku obrad 

najbliższego Zgromadzenia, które po zasięgnięciu opinii Zarządu podejmuje uchwałę               

w sprawie przyjęcia bądź odmowy przyjęcia gminy do Związku. 

4.Członkostwo nowego członka powstaje z chwilą uprawomocnienia się uchwały w sprawie 

przyjęcia gminy  w poczet członków Związku. 

5.Członkostwo członków założycieli powstaje w dacie ogłoszenia Statutu w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym. 

§ 38 

1.Członkowie działają w Związku poprzez przedstawicieli w Zgromadzeniu Związku. 

2.Zasady wyłaniania przedstawicieli określa przepis § 10 ust.2 i 3 Statutu. 

3. Ustanie członkostwa w Związku powoduje wygaśnięcie mandatu przedstawiciela ze 

skutkiem na dzień ustania członkostwa. 

 

 



§ 39 

1.Członkostwo w Związku ustaje wskutek wystąpienia lub wykreślenia członka ze Związku. 

2.Członek może wystąpić ze Związku na umotywowany wniosek , do którego dołączona 

została uchwała rady gminy o wystąpieniu podjęta bezwzględną większością głosów 

statutowego składu rady. 

3.Wystąpienie ze Związku wymaga przyjęcia zmiany Statutu koniecznej ze względu na 

zmianę składu statutowej liczby członków przez wszystkich pozostałych członków Związku. 

Ustanie członkostwa następuje z chwilą wpływu uchwał, o których mowa do siedziby 

Związku. 

4.Uchwały, których mowa w ust. 3 podejmowane są bezwzględną większością statutowych 

składów rad gmin. 

5.Członek występujący ze Związku odpowiada za szkody poniesione przez Związek w związku 

z wystąpieniem członka ze Związku. Wierzytelności  Związku powstałe w związku                      

z wystąpieniem członka i wymagalne na dzień wystąpienia, mogą być potrącone                        

z wierzytelności członka wobec Związku. 

 

                                 IV. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZWIĄZKU 

§ 40 

1.Członek Związku ma prawo: 

     1) czynne i bierne prawo wyborcze; 

2) uczestniczenia w obradach Zgromadzeniu Związku oraz pracach 
organów Związku; 

3) żądania od Zgromadzenia i Zarządu wyjaśnień i informacji 
dotyczących bieżących spraw Związku; 

4) uzyskania  informacji o stanie majątku administrowanego przez 
Związek oraz utworzone przez Związek jednostki organizacyjne i spółki 
prawa handlowego; 

5 ) otrzymania rozliczenia finansowego po zakończeniu roku 
kalendarzowego do dnia 30 czerwca następnego roku. 

 

 



 2.Członek Związku posiada następujące obowiązki: 

     1) opłacanie regularnie i terminowo składek członkowskich oraz innych     

       opłat ustalonych przez Zgromadzenie Związku; 

2) pokrywanie strat Związku z budżetu Członka Związku; 

3) branie udziału w Zgromadzeniu Związku; 

4) wykazywanie inicjatywy w zakresie działań mogących wpłynąć na 
podniesienie rangi Związku; 

5) nie podejmowania działań konkurencyjnych w stosunku do Związku; 

6) udostępnienia Związkowi urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
oraz urządzeń kanalizacji sanitarnych. 
 

                                                                           § 41 

1. Członek nie wykonujący obowiązków statutowych może zostać wykreślony ze Związku       

w drodze uchwały Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów statutowej liczby 

członków Zgromadzenia. 

 

2. Podstawę wykreślenia stanowić może: 

     1) działanie członka na szkodę Związku, 

     2) nie wykonywanie obowiązków na rzecz Związku , a w szczególności wycofanie                 

z eksploatacji Związku prowadzonej przez podmiot gospodarczy utworzony w tym celu 

urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz urządzeń kanalizacji sanitarnych                       

i prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Związku, 

 3) uporczywe naruszanie przez Członka Statutu Związku, w szczególności poprzez brak 

udziału przedstawiciela członka w obradach Zgromadzenia Związku, do których 

przedstawiciel członek został wybrany 

4) nieterminowe uiszczanie składek, opłat oraz innych należności pieniężnych             

i rzeczowych uchwalonych przez Zgromadzenie Związku na realizację zadań 

statutowych oraz bieżących zadań i wspólnych przedsięwzięć. 

3. O zamiarze wykreślenia członka ze Związku należy poinformować członka , którego 

wykreślenie dotyczy na co najmniej 90 dni przed datą wykreślenia. 

4. Ustanie członkostwa następuje z datą uprawomocnienia się uchwały Zgromadzenia             

o wykreśleniu członka ze Związku. 



§ 42 

1. Zmiana granic gminy a także zmiany w podziale administracyjnym państwa o ile nie 

powodują likwidacji gminy będącej członkiem Związku nie powodują utraty członkostwa 

Związku. 

2. Gmina ma obowiązek zawiadomić o zmianie granic. 

 

V. GOSPODARKA ZWIĄZKU 

§ 43 

1. Gospodarka Związku obejmuje w szczególności wykonywanie zadań o charakterze 

użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych 

potrzeb ludności w drodze świadczenia powszechnie dostępnych usług w zakresie 

zaopatrzenia w wodę oraz zrzutu i odbioru ścieków. 

2. Gospodarka finansowa Związku jest jawna. 

3.Działalność gospodarcza Związku jest prowadzona poprzez jednoosobową      

spółkę  z o.o. Związku, utworzoną na zasadach i w trybie określonych w ustawie      

o gospodarce komunalnej i kodeksu spółek handlowych.  

 

4. Spółka, o której mowa ust.3 przejmie administrację urządzeń i sieci zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę oraz urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnych gmin – członków 

Związków,  w trybie i na zasadach określonych przez Zgromadzenie Związku.  

Przekazanie urządzeń, o których mowa w administrację Związku /podmiotu 
gospodarczego utworzonego przez Związek/ należy do podstawowych obowiązków 

członka.  

 

5.Zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez spółkę, o której mowa 

w ust.3 określa regulamin zatwierdzany przez Zgromadzenie Związku.  

 

§ 44 

1.Dochodami Związku są: 

1) wpływy z działalności spółki, o której mowa w §42 ust.3 Statutu, 
2)  składki członkowskie i wpłaty gmin członkowskich uchwalone przez 

Zgromadzenie Związku na tworzenie lub funkcjonowanie Związku           i 
jednostek organizacyjnych Związku, 

3) wpłaty gmin na realizację powierzonych zadań inwestycyjnych, 
4) dochody z majątku Związku. 

 



2.Dochodami Związku mogą być:  

1) dotacje, darowizny i zapisy,  

2) dopłaty gmin na pokrycie niedoborów finansowych funkcjonowania Związku 

w przypadku uchwalenia ich przez Zgromadzenie Związku. 

3. Dochody Związku powinny być przeznaczone na prowadzenie działalności i utrzymanie 

Związku. O przeznaczeniu nadwyżki dochodów nad wydatkami decyduje Zgromadzenie 

Związku w drodze uchwały. 

4. Jeżeli dochody Związku nie wystarczają na pokrycie wydatków, Zgromadzenie może           

w drodze uchwały zobowiązać członków do wniesienia wpłat w określonej w uchwale 

wysokości. 

§ 45 

1.Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Związku , uchwalania i wykonania budżetu 

określają odrębne przepisy. 

2.Kontrolę gospodarki finansowej Związku sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa.   

 

                                                               VI. LIKWIDACJA ZWIĄZKU 

 

                                                                            § 46 

1. Likwidacja Związku następuje w przypadku , gdy liczba członków będzie mniejsza niż 2. 

2. Likwidacja Związku może nastąpić wskutek uchwał rad gmin stanowiących 2/3 statutowej 

liczby członków Związku podjętych bezwzględną większością statutowego składu rady gminy. 

3. W przypadku , o którym mowa w ust. 1 przewodniczący Zgromadzenia zwołuje 

niezwłocznie nadzwyczajne Zgromadzenie Związku i stawia na jego porządku obrad sprawę 

likwidacji Związku. 

4. Zgromadzenie Związku, po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej Związku co do 

rzeczywistej liczby członków Związku podejmuje uchwałę w sprawie likwidacji Związku, 

powołując jednocześnie likwidatora oraz określając szczegółowe zasady i tryb postępowania 

likwidacyjnego. 

5. Mienie likwidowanego Związku przeznacza się w pierwszej kolejności na pokrycie 

jego zobowiązań. 

6.W przypadku likwidacji Związku Zgromadzenie Związku: 

1) powoła Komisję likwidacyjną i określi jej zadania, 



2) określi zasady podziału mienia pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli, 

3)określi sposób postępowania z urządzeniami służącymi do zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę oraz sieci kanalizacyjnych. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§47 

Zmiana Statutu wymaga przyjęcia przez Zgromadzenie Związku oraz bezwzględną 

większością głosów ustawowego składu rady każdej członkowskiej gminy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 

do Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie 

  
WYKAZ CZŁONKÓW ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW                
I KANALIZACJI W KONINIE  

 

1/ Gmina Chodów  

2/ Gmina Dobra  

3/ Gmina Golina  

4/ Gmina Grzegorzew  

5/ Gmina Kłodawa  

6/ Gmina Kawęczyn  

7/ Gmina Krzymów  

8/ Gmina Wilczyn                                                                                                                              

9/Gmina Olszówka                                                                                                                        

10/Gmina Przedecz                                                                                                                                    

11/ Gmina Rzgów                                                                                                                                       

12/ Gmina Stare Miasto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


