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 Uchwała Nr 211/5/XXI/08

Rady  Miejskiej w Iłowej

z dnia 16 grudnia 2008r.

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Łużyckiego Związku Gmin.

Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz § 54 Statutu Łużyckiego Związku Gmin (Dz.
Urz. Woj. Lubuskiego z 2002r. Nr 77, poz. 1024 oraz z 2005r. Nr 61, poz. 1215) uchwala się, co
następuje:

§ 1. Przyjmuje się następujące zmiany w Statucie Łużyckiego Związku Gmin:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.Członkami Związku są następujące gminy:
1) Brody,
2) Gozdnica o statusie miejskim,
3) Gubin o statusie miejskim,
4) Jasień,
5) Iłowa,
6) Lipinki Łużyckie,
7) Lubsko
8) Łęknica o statusie miejskim,
9) Trzebiel,
10) Tuplice,
11) Wymiarki,
12) Żary,
13) Żary o statusie miejskim,
14) Żagań,
15) Żagań o statusie miejskim.”;

2) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wysokość wpisowego dla pozostałych członków wynosi 5-krotność minimalnego
wynagrodzenia za pracę ogłaszanego zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. Nr 200, poz. 1679).”;

3) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Na wniosek wójta lub burmistrza rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w
Zgromadzeniu zastępcy wójta lub burmistrza albo radnemu.”;

4) w § 10 uchyla się ust. 7;

5) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Do kompetencji Zgromadzenia należy:
1) wybór i odwołanie Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia;
2) wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Przewodniczącego Zarządu oraz Zastępcy

Przewodniczącego Zarządu;
3) wybór Komisji Rewizyjnej;
4) powołanie komisji Zgromadzenia i ustalenie przedmiotu ich działania;
5) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu;
6) uchwalanie planu finansowego Związku (budżetu);
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7) rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd programów wieloletnich i
planów  rozwoju;

8) zatwierdzanie wysokości corocznych składek uczestników Związku oraz ustalanie zasad
udziału w pokrywaniu kosztów przedsięwzięć gospodarczych Związku;

9) określenie wysokości kwoty, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
10) postanowienie o nawiązaniu stosunku pracy na podstawie wyboru z Przewodniczącym

Zarządu i ustalenie w takim przypadku wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu;
11) uchwalanie Regulaminu obrad Zgromadzenia oraz Regulaminów pracy Zarządu i Komisji

Rewizyjnej;
12) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu z wykonania planu finansowego oraz

podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium z
tego tytułu;

13) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres zwykłego
zarządu, dotyczących w szczególności:

a) nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości,
b) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
c) ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych

przez Zarząd w roku budżetowym,
d) tworzenia i przystępowania do spółek i innych osób prawnych oraz rozwiązywania i

występowania z nich;
14) wyrażanie zgody na przystąpienie nowych członków;
15) zatwierdzenie wysokości opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Związku;
16) powołanie na wniosek Zarządu, Głównego Księgowego (Skarbnika Związku);
17) rozpatrywanie skarg i zażaleń dotyczących działalności Związku, Zarządu i Komisji

Rewizyjnej.”;

6) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. 1. Zgromadzenie na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego
Zgromadzenia i jego Zastępcę. Wyboru dokonuje się odrębnie w głosowaniu tajnym.
2. Funkcji Przewodniczącego ani Zastępcy Przewodniczącego nie można łączyć z funkcją członka
Zarządu Związku lub członka Komisji Rewizyjnej Związku.
3. Odwołanie Przewodniczącego lub jego Zastępcy następuje w głosowaniu tajnym.
4. Rezygnacja z funkcji złożona przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę przyjmowana jest w
głosowaniu jawnym.”;

7) § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia zwołuje i przewodniczy obradom burmistrz gminy
Żary o statusie miasta, do momentu wyboru nowego Przewodniczącego Zgromadzenia.”;

8) w § 17 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się treść w brzmieniu: „z zastrzeżeniem § 12 pkt
10.”;

9) uchyla się § 18;

10) w § 22 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„11) wnioskowanie do Rad Gmin (uczestników związku) w sprawie zmian w statucie Związku.”;

11) uchyla się § 23;

12) w § 24 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Przewodniczący Zarządu może upoważnić Dyrektora Biura do załatwiania niektórych
bieżących spraw, podpisywania określonej korespondencji, dokumentów, kierowania administracją
związku, jak również reprezentowania związku na zewnątrz, w takim zakresie w jakim nie należy



3

to do innych organów Związku.”;

13) § 25 otrzymuje brzmienie:
„§ 25. 1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Związku, składają dwaj członkowie
zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd.
2. Zarząd może upoważnić Dyrektora Biura Związku do składania oświadczeń woli związanych z
prowadzeniem bieżącej działalności związku.
3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej
skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Głównego Księgowego (Skarbnika Związku).”;

14) uchyla się § 26;

15) w § 27:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pracą biura kieruje powołany przez Przewodniczącego Zarządu Dyrektor Biura.”;
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Organizację biura oraz szczegółowy zakres jego działania określi regulamin organizacyjny,
który opracuje Dyrektor Biura a zatwierdzi Zarząd.”;

16) § 35 otrzymuje brzmienie:
„§ 35. 1. Członkowie Związku ponoszą koszty wspólnej działalności przez opłacanie rocznej
składki proporcjonalnej do liczby mieszkańców gmin.
2. Do naliczenia rocznej składki przyjmuje się liczbę ludności w danej gminie zgodną z liczbą
ludności określoną w piśmie Ministerstwa Finansów przyjmowaną do ustalenia kwot subwencji na
dany rok budżetowy.
3. Wysokość rocznej składki przypadającej do uiszczenia przez każdego członka określa się
procentowo.
4. Roczną składkę członkowie przekazują w ratach miesięcznych do budżetu Związku w terminie
do 10 dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia w płatności
którejkolwiek z rat.
5. W razie zmiany ilości członków Związku wysokość rocznej składki ustalona procentowo winna
być korygowana uchwała Zgromadzenia.”;

17) w § 46 uchyla się ust 2;

18)  po § 47 dodaje się § 47a w brzmieniu:
„§ 47a. 1. Członek występujący bądź usunięty ze związku, uczestniczy w zyskach i stratach
przypadających za okres, w którym był członkiem związku.
2. Występujący lub wykluczone ze związku członek ma obowiązek uregulowania wszystkich
wcześniej podjętych zobowiązań do dnia utraty statusu członka Związku.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
             Mirosław Wdowiak
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