
 
Uchwała Nr XL/223/2009 

Rady Miejskiej w Ujeździe 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
 

w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” 
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. 

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223 poz.1458 z 2009 roku Nr 52 
poz.420,) w związku z § 29 pkt 2 Statutu Związku Gminnego „Czysty Region” z siedzibą w 
Kędzierzynie-Koźlu  (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2008r. Nr 52, poz. 1707) Rada Miejska w 
Ujeździe uchwala, co następuje: 
 
 
§ 1. Gmina Ujazd przyjmuje zmiany Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region”                 
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. Nr 52, poz. 1707) 
określone w § 1 uchwały Nr III/5/09 Zgromadzenia tego Związku z dnia 21 lipca 2009 r. 
w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” stanowiącej załącznik 
do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu, zobowiązując go do 
przedłoŜenia uchwały Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą 
w Kędzierzynie-Koźlu. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
   
 
 
 
         Przewodniczący obrad: 
  
               Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
         Magdalena Bartodziej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



 
Załącznik do Uchwały Nr XL/223/2009 
        Rady Miejskiej w Ujeździe 
        z dnia 27 sierpnia 2009.  

 
 

Uchwała Nr III/5/09 
Zgromadzenia Związku Mi ędzygminnego „Cysty Region” 

z dnia 21 lipca 2009 r. 
w sprawie zmiany Statutu Związku Mi ędzygminnego „Czysty Region” 

 
 
 
 Działając na podstawie § 16 ust. 2 pkt 9 Statutu Związku Międzygminnego „Czysty 
Region”(Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2008r. Nr 52, poz. 1707) – Zgromadzenie Związku 
Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje: 
 
 
§ 1. W Statucie Związku Międzygminnego „Czysty Region” ”(Dz.Urz. Woj. Opolskiego 
z 2008r. Nr 52, poz. 1707) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Członkami Związku są następujące Gminy: 
1) Bierawa; 
2) Cisek; 
3) Głogówek; 
4) Izbicko; 
5) Kędzierzyn-Koźle; 
6) Kolonowskie; 
7) Krapkowice; 
8) Leśnica; 
9) Pawłowiczki; 
10) Polska Cerekiew; 
11) Reńska Wieś; 
12) Strzeleczki; 
13) Ujazd; 
14) Walce; 
15) Zdzieszowice.”; 
2) § 11 otrzymuje brzmienie: 
„§ 11  Zgromadzenie liczy 17 członków, którymi są przedstawiciele gmin – członków 
Związku, po jednym z kaŜdej gminy, z wyjątkiem gminy Kędzierzyn-Koźle, która ma 
w Zgromadzeniu trzech przedstawicieli.”; 
3) w 16 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) wyraŜania zgody na przystąpienie nowego członka do Związku, ustalanie wysokości 
stawki składki członkowskiej i terminów wpłacania tej składki oraz zasad i terminów 
wnoszenia majątku przejmowanego w celu wykonywania zadań od gmin - członków 
Związku;” 
4) w § 26 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Składki członkowskie gmin – członków Związku naliczane są z zastosowaniem kryterium 
ilości mieszkańców. Wysokość składki gminy – członka Związku na dany rok stanowi iloczyn 
stawki, której wysokość ustala Zgromadzenie Związku, i liczby mieszkańców tej gminy w roku 



poprzedzającym rok ustalenia stawki, określonej w informacji właściwego Urzędu 
Statystycznego.”; 
5) w § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Gdy z tych samych obiektów, urządzeń, robót i usług Związku albo z finansowanych przez 
niego badań korzysta równocześnie więcej niŜ jedna gmina, wówczas koszty związane z tymi 
obiektami, urządzeniami, robotami, usługami lub badaniami, poniesione w danym roku, 
korzystające z nich gminy pokrywają proporcjonalnie do liczby ludności gmin korzystających 
określonej w informacji właściwego Urzędu Statystycznego opublikowanej w roku 
poprzednim.”. 
6) w § 30 ust. 3 pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
„1) pozostają w Związku, jeŜeli Związek nie mógłby bez nich prawidłowo wykonywać swoich 
zadań statutowych na rzecz pozostałych członków lub wniósł je do spółek prawa handlowego, 
za zwrotem gminie występującej z upływem okresu wypowiedzenia, w pieniądzu 
lub w prawach udziałowych w spółkach prawa handlowego, równowartości tych składników 
majątkowych stanowiącej sumę ich wartości w dniu przekazania Związkowi, 
niezamortyzowanej do upływu okresu wypowiedzenia, i wartości nakładów ulepszających 
w części sfinansowanej przez gminę występującą zgodnie z postanowieniem § 28 ust. 2, 
niezamortyzowanych do upływu okresu wypowiedzenia.”; 
2) zwracane są gminie występującej pod warunkiem zapłacenia Związkowi z upływem okresu 
wypowiedzenia róŜnicy między ich wartością niezamortyzowaną do dnia zwrotu a wartością 
nakładów ulepszających w części sfinansowanej zgodnie z § 28 ust. 2 przez inne gminy niŜ 
gmina występująca niezamortyzowaną do upływu okresu wypowiedzenia.”. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku, który prześle tekst uchwały wraz 
z uzasadnieniem wszystkim gminom – członkom  Związku w celu podjęcia przez organy 
stanowiące tych gmin uchwał o przyjęciu zmian w Statucie Związku określonych w § 1. 
 
§ 3. Uchwała  wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
                                                                                       Przewodniczący Zgromadzenia 

        Związku Międzygminnego „Czysty Region”  
  
        
 
    Wiesław Fąfara 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


