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”Szelment” z siedzibą w Suwałkach.
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ST A T U T
Z W IĄ Z K U G M IN
P Ó Ł N O C N O -W S C H O D N IC H ” S Z E L M E N T ”

O B W IE S Z C Z E N IE
W O JE W O D Y SU W A L SK IE G O
I. Postanowienia ogólne.
z dnia 8 kwietnia 1993r.
w sp raw ie ogłoszenia s ta t u tu Zw iązku G m in
P ó łn o c n o -W sc h o d n ic h ” S zelm en t” z siedzibą
w Suw ałkach.
Na podstawie §7 zarządzenia Nr 47 Pre
zesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1990r. w
sprawie rejestracji związków międzygminnych (MP
Nr 33, poz. 266) ogłaszam treść statutu Związku
Gmin Północno - Wschodnich ”Szelment” z siedzibą
w Suwałkach. Związek ten został wpisany do rejestru
związków międzygminnych prowadzonego przez Pre
zesa Rady Ministrów, pod numerem 84.-

WOJEWODA SUWALSKI
Cezary Cieślukowski

§ 1.
1.
2.
3.

Tworzy się Związek Gmin Północno - Wschod
nich ”Szelment” .
Związek zrzesza Gminy: Jeleniewo, Rutka Tar
tak, Szypliszki i Wiżajny.
Siedzibą Związku jest miasto Suwałki.

§2.
Zadaniem związku jest wykonywanie zadań publi
cznych należących do gmin będących członkami
Związku w zakresie:
1) telefonizacji, a w szczególności dążenie do utwo
rzenia centrum teleinformatycznego i utrzymy
wanie tego centrum,
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2)
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prowadzenie inwestycji w zakresie zaopatrzenia
w wodę, kanalizacji, usuwania i unieszkodliwia
nia odpadów, przekazywania poszczególnym
gminom wykonanych inwestycji,

3)
4)

Swiedczenia usług na rzecz rolnictwa,
prowadzenia działalności w zakresie obsługi ruchu turystycznego,

5)

propagowania i rozwoju ekoturystyki i ekorolnic
twa,

6)

działalności wydawniczej, szkoleniowej, promo
cyjnej dotyczącej problematyki Związku.
§3.

Poprzez realizację swych dążeń Związek wspiera ideę
samorządu terytorialnego. Może w tym celu podej
mować współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi
w kraju i za granicą.

§4 .
1.

2.

Członkowie Związku mogą korzystać z usług
Związku i jego urządzeń na zasadach określo
nych uchwałami Zgromadzenia oraz brać udział
w pracach organów Związku i wyborze tych or
ganów.
Członkowie Związku ponoszą koszty wspólnej
działalności poprzez opłacanie rocznej składki
ustalonej procentowo w stosunku do budżetu po
szczególnych gmin, uczestniczą w zyskach i stra
tach proporjonalnie do płaconych składek.

3.

Gminy nie ponoszą odpowiedzialności za zobo
wiązania Związku.

4.

Związek może korzystać z majątku członków na
zasadach: umowy dzierżawy, użytkowania; może
także nabywać na własność określone składniki
majątkowe.

§5.
1.

Związek uzyskuje osobowość prawną po zareje
strowaniu, z datą ogłoszenia Statutu w Dzien
niku Urzędowym Województwa Suwalskiego.

2.

Związek tworzy się na czas nieokreślony.
II. Organy Związku.

§6 .
Organami Związku są: Zgromadzenie, Zarząd i Ko
misja Rewizyjna.
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§ 7.
1.

Zgromadzenie Związku zwane dalej Zgromadze
niem jest organem stanowiącym i kontrolnym
Związku.

2.

W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie gmin
uczestniczących w Związku.

3.

Na podstawie uchwały rady, gmina może być re
prezentowana w Związku przez innego członka
organu gminy.

4.

Dodatkowy głos w zgromadzeniu przysługuje
ponadto dwóm przedstawicielom każdej gminy
będącej członkiem Związku.

§ 8.
Do zadań zgromadzenia należy:
1) ustalenie wysokości składek członkowskich oraz
jednorazowych opłat dla nowowstępujących
członków,
zatwierdzanie kierunków działania Związku,
3) uchwalanie rocznego budżetu Związku,
4) decydowanie o nabyciu i zbyciu nieruchomości
lub przedsiębiorstwa, lub o przyjmowaniu daro
wizn,
uchwalanie zmian Statutu Związku,
podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji
Związku, w oparciu o uchwały gmin wchodzą
cych w skład Związku oraz powoływanie Komi
sji Likwidacyjnej,
wybór Zarządu, Przewodniczącego Zgromadze
nia Związku, Prezesa Zarządu Związku, komisji,
w tym Komisji rewizyjnej,
rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i udzielanie
Zarządowi absolutorium po wysłuchaniu spra
wozdania Komisji Rewizyjnej,
decydowanie w sprawach płacowych członków
Zarządu i ustalanie wysokości diet dla członków
Zgromadzenia,
10) określanie wysokości sumy, do której Zarząd
może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania fi
nansowe,
11) decydowanie o przyjmowaniu i wykreślaniu
członków Związku,
12) decydowanie w sprawach tworzenia, przekształ
cania i likwidacji jednostek organizacyjnych
Związku, nadawanie tym jednostkom statutów
lub regulaminów organizacyjnych,
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13) realizowanie w ramach Związku kompetencji
rady gminy w odniesieniu do zadań zleconych
Związkowi.

§9 .

§ 12 .

1.

2.

Zgromadzenie podejmuje uchwały
bezwzględną
większością głosów statutowej liczby (więcej głosów
” za” od "przeciw” i ” wstrzymujących się” razem).

§ 10.
1.
2.

3.

Zgromadzenie odbywa posiedzenia nie rzadziej
niż raz na kwartał.
Zgromadzenie zwołuje Przewodniczący Zgroma
dzenia w porozumieniu z Zarządem Związku,
powiadamiając członków nie później niż na 10
dni przed dniem Zgromadzenia.
Zgromadzenie nadzwyczajne może być zwołane
na pisemny wniosek co najmniej 2/3 członków
Związku. Wniosek powinien zawierać propono
wany porządek obrad.
§

Zgromadzenie wybiera ze swego grona Przewod
niczącego Zgromadzenia Związku.

2.

Prawo zgłaszania na stanowisko Przewodniczą
cego Zgromadzenia Związku przysługuje każde
mu członkowi Zgromadzenia. Szczegółowy tryb
wyboru określi Zgromadzenie w drodze odrębnej
uchwały.

3.

Przewodniczący uprawniony jest do:
a) składania oświadczeń w sprawach, które były
przedmiotem obrad Zgromadzenia lub jego
Komisji,

Zarząd działa do czasu ukonstytuowania się no
wego Zgromadzenia.

4.

W posiedzeniach Zarządu mogą także uczestni
czyć wyznaczeni przez gminy należące do
Związku przedstawiciele na zasadach obserwa
torów.
§ 13.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1)

realizacja budżetu Związku oraz wykonywanie
uchwał Zgromadzenia,

2)
3)

bieżące kierowanie działalnością Związku,
przygotowywanie projektu budżetu i projektów
innych uchwał Zgromadzenia,

4)
5)

zawieranie umów i porozumień, ustalanie w porozumieniu z Przewodniczącym
Zgromadzenia terminu, miejsca, godziny i po
rządku obrad Zgromadzenia, -

6)

zaciąganie pożyczek
przez Zgromadzenie,

7)

wnioskowanie do Zgromadzenia o wykreślenie
członka,
opracowanie projektów struktury organizacyjnej
jednostek Związku, projektów ich statutów lub
regulaminów organizacyjnych, wyznaczanie tym
jednostkom zadań do wykonania, a także nad
zorowania i kontrolowania ich działalności,

8)

b) reprezentowania Zgromadzenia Związku na
zewnątrz.
4.

5.

6.

Organem wykonawczym Związku jest Zarząd.
Skład Zarządu wynosi 5 osób powoływanych i
odwoływanych przez Zgromadzenie spośród jego
członków na okres kadencji rad gmin.
Dopuszczalny jest wybór członków zarządu
spoza członków Zgromadzenia, w liczbie nie
przekraczającej 1/3 składu Zarządu. Każda gmi
na ma prawo zgłosić co najmniej 2 kandydatów
do zarządu. Szczegółowy tryb członków Za
rządu oraz jego Prezesa skreśli Zgromadzenie w
drodze odrębnej uchwły.

3.

11.

1.
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do wysokości ustalonej

Przewodniczący przygotowuje obrady Zgroma
dzenia w porozumieniu z Zarządem ustalając
projekt porządku obrad, miejsce, dzień i godzinę
rozpoczęcia obrad.

9)

Przewodniczący zwraca się do Przewodnicz
ących Kimisji z wnioskiem o wskazanie spraw,
które powinny znaleźć się w porządku obrad
Zgromadzenia.

10) decydowanie w sprawach niezastrzeżonych na
rzecz Zgromadzenia Związku,

Obrady otwiera Przewodniczący Zgromadzenia
Związku oraz kieruje jego obradami. Przewod
niczący może wskazać osobę, która będzie kie
rowała obradami, pod warunkiem zatwierdzenia
przez Zgromadzenie.

podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia i
zwalniania kierowników jednostek organizacyj
nych Związku,

Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w drodze
uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku rów
nej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
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§ 14.
1.

Prezes Zarządu reprezentuje
nątrz.

2.

Prezes Zarządu jest pracownikiem samorządo
wym zatrudnionym na podstawie wyboru.

3.

Warunki zatrudnienia określa Zgromadzenie.
W sprawach nieunormowanych niniejszym Sta
tutem do Prezesa Zarządu stosuje się odpowied
nie przepisy dotyczące wójta.

4.

1) w drodze przekazania przez poszczególne
gminy składników ich mienia służących rea
lizacji zadań przejętych przez Związek,

Związek na zew

2.

§ 19.

§ 15.
Do kompetencji Prezesa Zarządu należy w szczegól
ności:
1) podpisywanie umów i porozumień,
2) wykonywanie uprawnień kierownika zakładu
pracy w stosunku do pracowników biura,
3)
4)

wykonywanie budżetu Związku,
zwoływanie posiedzeń Zarządu oraz kierowanie
jego obradami.

1.

Nieruchomość inne niepodzielne składniki ma
jątkowe wniesione przez członków do Związku
nie podlegają zwrotowi w przypadku wystąpie
mia członka ze Związku - jeżeli Związek nie mó
głby bez nich prawidłowo wykonywać swoich za
dań statutowych na rzecz pozostałych członków
związku.

2.

W przypadku opisanym w p. 1 dopuszczalny
będzie zwrot podzielonych składników mie
nia Związku wniesionych przez gminę ze spłatą
przez nią nakładów poniesionych na dane skład
niki przez Związek z uwzględnieniem amorty
zacji. Majątek niepodzielony nie podlega zwro
towi.

§ 16.
1.

Zgromadzenie może powoływać Komisje stałe i
doraźne stosownie do potrzeb Związku.

2.

Komisje są organami doradczo - opiniodawczy
mi Związku, swoje wnioski i opinie zgłaszają do
Zarządu.

§ 20 .
1.

Oświadczenie woli w imieniu Związku w zakresie
zwykłego Zarządu jego mieniem składają dwaj
członkowie Zarządu. W pozostałym zakresie ma
ją zastosowanie odpowiednie przepisy dotyczące
mienia gminy.

2.

Jeżeli czynność prawna może spowodować po
wstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skutecz
ności potrzebna jest również kontrasygnata
skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 17.
1.

Zgromadzenie wybiera ze swego grona Komisję
Rewizyjną.

2.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków,
przewodniczącego wybiera ze swego grona.

3.

Zadaniem Komisji jest kontrola realizacji budże
tu Związku i podjętych uchwał.

4.

Komisja raz w roku składa sprawozdanie ze swej
działalności na posiedzeniu Zgromadzenia oraz
przedstawia wnioski w przedmiocie udzielania
Zarządowi Związku absolutorium.

2) z dochodów z majątku Związku,
3) z dochodów z działalności Związku,
4) z subwencji, darowizn, zapasów i innych źró
deł.
Mienie komunalne przekazane Związkowi staje
się jego własnością.

IV. Postanowienie końcowe.

§ 21.
III. Mienie i gospodarka Związku.

§ 18.

1.
2.
3.

1.

Mienie Związku powstaje:

Obsługę organizacyjną i techniczną Związku i
jego organów zapewnia Biuro Związku.
Biuro jest podporządkowane Prezesowi Zarządu,
który kieruje jego pracami.
Szczegółowy regulamin organizacyjny Biura
Związku przedkłada Prezes Zarządu do zatwier
dzenia Zgromadzeniu.
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Na podstawie jednobrzmiących uchwał 50 % rad
gmin wchodzących w skład Zarządu, Zgroma
dzenie podejmuje uchwałę postawieniu Związku
w stan likwidacji.

2.

W takim przypadku Zgromadzenie powołuje
Komisję Likwidacyjną i określa jej zadania.

3.

Zobowiązania i majątek Związku podlegają po
działowi pomiędzy członków proporcjonalnie do
wielkości składek członkowskich.

a) wystąpienia ze Związku
uchwały rady gminy,

na
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podstawie

b) w przypadku zalegania z opłatą składki
członkowskiej co najmniej przez rok,
2.

Rozliczanie następuje nie później niż do końca II
kwartału następującego po roku będącym datą
wystąpienia za Związku.
§ 24.

Wprowadzanie zmian do niniejszego Statutu na
stępuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowie
nia.
1.

Członkostwo gminy w Związku ustaje z dniem
podjęcia uchwały Zgromadzenia o wykreśleniu z
powodu:
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