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UCHWAŁA NR 007.10.2016 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie 

z dnia 24 sierpnia  2016 roku 

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

oraz uchwalenia  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) § 7 ,  otrzymuje   brzmienie: 
''§7. 1. Celem Związku jest wspólne wykonywanie na terenie gmin członkowskich  zadań publicznych,    
w zakresie: 
   1)  zaopatrzenia  w wodę  i odprowadzania ścieków; 
   2) utrzymania czystości i porządku  w zakresie:  
       a) gospodarki   odpadami,  
       b) budowy i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 
       c)  ochrony przed  bezdomnymi zwierzętami; 
 
2. Przedmiot działalności Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie 
     obejmuje, w ramach celu, o którym mowa w ust.1 : 

 

1) eksploatację urządzeń wodociągowych  i urządzeń kanalizacyjnych  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 wodociągowych i kanalizacyjnych, 

    -  oczyszczalni przydomowych,    

    -  schronisk dla bezdomnych  zwierząt,  
 
      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; 
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4) działalność  w zakresie gospodarki odpadami, obejmującą: 
     a)  ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniającego co  
     najmniej następujące frakcje odpadów: 
           -  papieru,  

-  metalu, 
-  tworzywa sztucznego,  
-  szkła i opakowań wielomateriałowych, 
-  odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,  

      b)  tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów,  
      c)  odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
 
5) działalność szkoleniową i promocyjną , w zakresie celu Związku. 
 

3. Działalność, o której mowa w ust.1 i 2 może być prowadzona w formie zakładu budżetowego lub 
spółek prawa handlowego, stosownie do przepisów  o gospodarce komunalnej." .  

 
2) W § 12 pkt 9 statutu otrzymuje  brzmienie: 

„9) uchwalanie zmian Statutu Związku i jednolitych tekstów statutu, po uprzednim uzgodnieniu 
z wojewodą  przyjętego przez Zgromadzenie projektu statutu Związku, w trybie przepisów 
dotyczących zmiany statutów związków i ich rejestracji”.   

3) § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„§23.1.  Zarząd jest organem wykonawczym Związku i składa się z 4  - 6 członków.". 

4) § 36  otrzymuje brzmienie: 
„§ 36.1. Członkostwo w Związku ustaje wskutek wystąpienia lub wykreślenia członka ze 
Związku. 
2. Członek może wystąpić ze Związku na umotywowany wniosek, do którego została dołączona 
uchwała rady gminy o wystąpieniu, podjęta bezwzględną większością statutowego składu rady. 
3. Ustanie członkostwa następuje z chwilą ogłoszenia zmian w statucie Związku                       
w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

             4.   Członek występujący ze Związku odpowiada za szkody poniesione przez Związek na skutek 
           wystąpienia członka ze Związku.  
             5.  Wierzytelności Związku powstałe w związku wystąpieniem członka ze Związku i wymagalne  
           na dzień wystąpienia, mogą być potrącone z wierzytelności członka wobec Związku.". 
 
       5)  Rozdział VII Statutu  uchyla się, 
       6) Załącznik nr 1 do Statutu otrzymuje  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 
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   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. 
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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.       

  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 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.    


