
 

 

OBWIESZCZENIE  

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 19 września 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia zmiany statutu związku międzygminnego 

„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z siedzibą w Lesznie 

 

Na podstawie § 10 ust. 1 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. 

z 2015 r. poz. 2334) ogłasza się zmianę statutu związku międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu 

Leszczyńskiego” z siedzibą w Lesznie (opubl. w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2012 r. poz. 6135 oraz z 2014 r. 

poz. 1901 i 3569), po jej wpisaniu do Rejestru związków międzygminnych, wynikającą z uchwały 

nr XXVI/7/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu 

Leszczyńskiego” z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Komunalnego Związku Gmin Regionu 

Leszczyńskiego: 

W statucie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6 ust. 1 dodaje się pkt 15 w brzmieniu: 

„15) uchwalają regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie w zakresie dotyczącym 

gospodarowania odpadami komunalnymi.”; 

2) w § 8 ust. 6 skreśla się pkt 15; 

3) § 8 ust. 6 pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

„18) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości, terminów dopłat oraz skutków prawnych ich 

nieuiszczenia w terminie przez uczestników Związku.”; 

4) § 16 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) środki finansowe uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i kar 

pieniężnych, określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).”; 

5) w § 16 skreśla się ust. 5; 

6) § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli dochody własne Związku nie wystarczają na pokrycie wydatków związanych 

z działalnością statutową, strata pokrywana jest przez wszystkich uczestników Związku poprzez 

dopłaty.”; 

7) w § 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Wysokość dopłat uzależniona jest od liczby mieszkańców poszczególnych uczestników Związku. 

Liczbę mieszkańców ustala się wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok obrotowy, 

określoną na podstawie danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego.”; 
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8) w § 21 w ust. 2 skreśla się pkt 2; 

9) § 21 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) podjęcie przez Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku w zakresie wynikającym 

z przystąpienia do Związku kolejnego uczestnika.”; 

10) § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Występującemu lub wyłączonemu ze Związku uczestnikowi nie zwraca się wniesionego udziału.”; 

11) w § 24 w ust. 1 skreśla się pkt 4; 

12) § 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Z kwoty uzyskanej w wyniku zbycia majątku Związku, uczestnikom zwraca się udziały. 

W przypadku, gdy kwota uzyskana ze zbycia składników majątkowych Związku nie wystarcza na zwrot 

udziałów, dzieli się ją proporcjonalnie do wniesionych udziałów. Kwota pozostała po zwrocie udziałów 

ulega podziałowi pomiędzy uczestników Związku na dzień postawienia go w stan likwidacji, 

w częściach według proporcji określonych przy wyliczaniu dopłaty na zasadach określonych  

w § 17 ust. 3 niniejszego Statutu.”. 

 

Wojewoda Wielkopolski 

(-) Zbigniew Hoffmann 
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