
UCHWAŁA NR XXVIII.164.2017
RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Powiatowo-Gminnego  "JEDŹ Z NAMI"

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., 
poz. 446, 1579) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Ujazd przyjmuje zmiany Statutu Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" (Dz. Urz. 
Woj. Opolskiego z 2016r. poz. 1359) określone w § 1 Uchwały Nr 21/I/2017 Zgromadzenia tego Związku 
z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI", 
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu, zobowiązując go do przedlożenia uchwały 
Zgromadzeniu Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI".

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Tomasz Cichoń
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Załącznik do Uchwały Nr XXVIII.164.2017

Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 30 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr 21/1/2017
Zgromadzenia Związku

Powiatowo -Gminnego "JEDŹ Z NAMI"
z dnia 20 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany Statutu Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI"
Działając na podstawie art. 67a ust. 1 i ust. 4 w zw. z art. 67 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) Zgromadzenie Związku Powiatowo-
Gminnego "JEDŹ Z NAMI" uchwała, co następuje:

§ 1. W Statucie Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się § 38 ust. 6, który otrzymuje brzmienie:

„ 6. Członkowie ponoszą koszty obsługi działalności Związku w formie składki członkowskiej. 
Wysokość składki członkowskiej ustalana jest przez Zgromadzenie w wysokości proporcjonalnej do ilości 
wozokilometrów realizowanych, zgodnie z obowiązującym Planem Transportowym, na terenie 
poszczególnych Członków oraz łącznych kosztów obsługi działalności Związku określonych w uchwale 
budżetowej. Składka płatna jest w następujący sposób:

-  do dnia 15 stycznia danego roku — w wysokości „A składki,

- do dnia 31 marca danego roku — w wysokości % składki."

2) Zmienia się § 38 ust. 8, który otrzymuje brzmienie:

„8. W pierwszym roku działalności Związku składkę członkowską ustała się i wnosi w terminie 
wskazanym w uchwale Zgromadzenia. W roku 2017 wysokość składki członkowskiej ustalona zostanie jako 
suma:

1) części stałej, stanowiącej ...% łącznych kosztów obsługi działalności Związku określonych w uchwale 
budżetowej, płatnej przez każdego Członka w 1/8 części,

2) części zmiennej, ustalonej proporcjonalnie do ilości wozokilometrów realizowanych, zgodnie 
z obowiązującym Planem Transportowym, na terenie poszczególnych Członków oraz łącznych kosztów 
obsługi działalności Związku określonych w uchwale budżetowej pomniejszonych o część stałą składki.

Wysokość składki dla każdego Członka za rok 2017 i termin jej wniesienia wskazany zostanie 
w uchwale Zgromadzenia."

§ 2. Wykonanie uchwały, powierza się Zarządowi Związku oraz w zakresie realizacji obowiązku, o którym 
mowa w art. 67a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący

Zgromadzenia Związku

Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI"

Józef Swaczyna
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