
       

UCHWAŁA NR 007.1.2016 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie 

z dnia 5 lutego 2016 roku 

w sprawie: projektu zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów  i Kanalizacji          

w Koninie oraz uchwalenia projektu tekstu jednolitego Statutu Związku Międzygminnego 

Wodociągów      i Kanalizacji  w Koninie. 

Na podstawie art. 67a ust.1,  art. 69 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) i  §7 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków 
międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian /Dz.U. 2015, poz. 2334/,   w zw.     
z § 12 ust. 1 pkt 9 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów  i Kanalizacji w Koninie, uchwala 
się co następuje: 

§ 1 

       W Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. W związku z przyjęciem Gminy Turek do Związku Międzygminnego Wodociągów                 
i Kanalizacji   w Koninie, wpisuje się tę Gminę do Załącznika nr 1 Statutu. 
 

2. W związku z wystąpieniem wykreśla się ze Związku Międzygminnego Wodociągów                
i Kanalizacji      w Koninie Gminę Olszówka, wykreślając jednocześnie tę Gminę z Załącznika 
nr 1 do Statutu. 
 

3. W § 7 ust. 2,  otrzymuje nowe następujące  brzmienie: 
     '' 2. Przedmiot działalności Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie 
     obejmuje w szczególności: 

 

1) eksploatację urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i urządzeń zbiorowego 

odprowadzania ścieków w sposób gwarantujący należytą jakość dostarczonej wody                

i odprowadzanych ścieków oraz działalność w zakresie zagospodarowania odpadów 

pościekowych, 
 
2) działalność inwestycyjną obejmującą: 
 

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

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz  innych 

programów, związanych z powierzonymi przez gminy zadaniami własnymi oraz innymi 

zadaniami publicznymi ( m.in.  przygotowania i realizacji schronisk dla bezdomnych  

zwierząt, budowy lokali socjalnych, gospodarki odpadami, energii odnawialnej, budowy 

oczyszczalni przydomowych), 
 



 b) pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych dla realizacji zadań inwestycyjnych, 

między innymi środków finansowych w ramach europejskich funduszy pomocowych, 
 
 c) wykonywanie zastępstwa inwestycyjnego, w ramach powiernictwa lub pełnomocnictwa 

inwestycyjnego,  

3) prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, 
 
4) działalność  w zakresie gospodarki odpadami, 
 
5) świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego 
 
6) budowa oczyszczalni przydomowych 
 

             7) działalność szkoleniową i promocyjną , obejmującą między innymi organizowanie  
                  szkoleń, w szczególności w zakresie problematyki użyteczności publicznej  

     oraz ochrony środowiska". 
 

4. W § 12 pkt 9 statutu otrzymuje nowe brzmienie: 
„9.) uchwalanie zmian Statutu Związku i jednolitych tekstów statutu, po uprzednim 
uzgodnieniu z wojewodą  przyjętego przez Zarząd projektu statutu Związku, w trybie 
przepisów dotyczących zmiany statutów związków ich rejestracji”.   

5. § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„§23.1 Zarząd jest organem wykonawczym Związku i składa się z 4  - 6 członków”. 

6. § 36 ust.3 otrzymuje brzmienie: 
„§ 36 ust.3 Ustanie członkostwa następuje z chwilą ogłoszenia zmian w statucie Związku     
w wojewódzkim dzienniku urzędowym”. 

       7.  W 36 ust.4 skreśla się. 
       8.  Rozdział VII Statutu  obejmujący § 44 skreśla się. 
       9. W §36 dotychczasowy ust.5 otrzymuje numerację 4. 

 
8.  Załącznik nr 1 do Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 
„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 Przedecz  

10/ Gmina Rzgów  

11/ Gmina Stare Miasto 

12/ Gmina Turek ”.      

 

                                         



§ 2 

       Uchwala się tekst jednolity Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów   i Kanalizacji          

w Koninie w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

       W zakresie uregulowanym w niniejszej uchwale traci moc uchwała Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego Wodociągów  i Kanalizacji w Koninie Nr 007.3.2015 z dnia 17 lutego 2015 r. roku   

w sprawie zmian w Statucie Związku Gminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz 

uchwalenia tekstu jednolitego  Statutu Związku Gminnego Wodociągów     i Kanalizacji w Koninie 

§ 4 

       Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego Wodociągów                    

i Kanalizacji w Koninie. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

       Po zmianach wprowadzonych na mocy art. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie 

ustawy o samorządzie gminnym oraz zmianie niektórych innych ustaw /Dz. U. 2015, poz. 1045/,       

w zakresie wprowadzenia nowych przepisów  w art. 67b, jak również uchyleniu przepisu art. 67 

ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, nastąpiła zmiana trybu uchwalania zmian w statutach 

związków międzygminnych, polegająca na przekazaniu kompetencji do uchwalania zmian                

w statucie związku zgromadzeniu związku. Powołana ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 

2016 r. Uszczegółowienie trybu zmian i rejestracji zmian statutów związków międzygminnych 

zawierają przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 

2015 r. w sprawie rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich 

zmian /Dz.U. 2015, poz. 2334/, nakładająca na Związek obowiązek uzgodnienia z wojewodą  

przyjętego przez właściwy organ Związku projektu zmiany statutu. W celu uniknięcia dwukrotnego 

zwoływania Zgromadzenia Związku dla przyjęcia zmian w Statucie Związku, zaproponowano 

zmianę postanowienia §12 pkt 9 Statutu, w zakresie upoważnienia Zarządu Związku do 

przyjmowania i uzgadniania z wojewodą   projektu zmian Statutu Związku przed ich postawieniu 

na porządku obrad Zgromadzenia Związku. 

        Niniejsza uchwała zawiera również zmianę przedmiotu działalności Związku Międzygminnego 

Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, wynikającą z inicjatywy Zarządu Związku oraz postulatów 

przedstawicieli gmin członkowskich w zakresie rozszerzenia działalności Związku na świadczenie 

usług publicznych w zakresie prowadzenia schroniska dla psów i kotów, gospodarki odpadami oraz 

działalności inwestycyjnej, w szczególności budowy schroniska dla psów i kotów, budowy lokali 

socjalnych, budowy oczyszczalni przydomowych. 

         Jednocześnie ponowne przystąpienie Gminy Turek do Związku Międzygminnego Wodociągów 

i Kanalizacji w Koninie oraz wystąpienie ze Związku  Gminy Olszówka, spowodowały konieczność 

zmiany treści załącznika Nr 1 do statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji           

w Koninie.    


