
Uchwała Nr XIII/104/17 

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

 

z dnia 19 grudnia 2017 r. 

 

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty   
 

  

Na podstawie art. 67a ust. 1 i 4  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232) i § 11 pkt 9 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

(Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 

z 2006 r. Nr 7, poz. 129, z 2008 r. Nr 85, poz. 1813 oraz z 2010 r. Nr 33, poz. 679 i Nr 102, 

poz. 1829), po uzgodnieniu z Wojewodą Zachodniopomorskim,  Zgromadzenie Związku Miast 

i Gmin Dorzecza Parsęty uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego z 

1992 r. Nr 10, poz. 74, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 7, poz. 129, z 2008 

r. Nr 85, poz. 1813 oraz z 2010 r. Nr 33, poz. 679 i Nr 102, poz. 1829) wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 
„1. Uczestnikami Związku są:  

1)   miasto Białogard, 
2)   miasto Kołobrzeg, 
3)   miasto Szczecinek,  
4)   miasto–gmina Barwice,  
5)   miasto-gmina Biały Bór,  
6)   miasto-gmina Borne Sulinowo, 
7) miasto-gmina Gościno, 
8)  miasto-gmina Karlino,  
9) miasto-gmina Połczyn Zdrój,  
10) miasto-gmina Tychowo, 
11) gmina Białogard,  
12) gmina Dygowo, 
13) gmina Grzmiąca,  
14) gmina Kołobrzeg, 
15) gmina Rąbino, 
16) gmina Rymań, 
17) gmina Siemyśl, 
18) gmina Sławoborze, 
19) gmina Szczecinek,  
20) gmina Ustronie Morskie.”; 

 
2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Do zadań Związku należy ochrona i kształtowanie środowiska dorzecza Parsęty 
poprzez:  

1) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie ochrony wód, ziemi, 
powietrza i krajobrazu, stanowiących podstawę dla rekreacji oraz turystyki 
krajowej i zagranicznej,  

2) ukierunkowywanie rozwoju gospodarczego terenu w oparciu o naturalne walory 
przyrodnicze i środowiskowe,  



3) reprezentowanie wspólnych interesów gmin w zakresie ochrony i kształtowania 
środowiska we współpracy z innymi podmiotami, zarówno w kraju jak i za 
granicą,  

4) przedstawianie odpowiednim organom władzy publicznej wspólnych inicjatyw, 
wniosków i opinii w zakresie będącym przedmiotem działania Związku,  

5) wymianę doświadczeń w zakresie realizacji zadań komunalnych wpływających 
na ochronę i kształtowanie środowiska,  

6) budowę lub pomoc w budowie i modernizacji oczyszczalni ścieków i urządzeń 
kanalizacyjnych mających wpływ na podwyższenie klasy czystości wód 
dorzecza Parsęty,  

7) budowę lub pomoc w budowie i modernizacji urządzeń wodociągowych, 
8) budowę lub pomoc w budowie punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz 

rozwiązywanie problemów związanych z gospodarką odpadową, 
9) budowę lub pomoc w budowie i modernizacji infrastruktury turystycznej, 
10) realizację projektów związanych z efektywnością energetyczną i promowaniem 

odnawialnych źródeł energii, 
11) ochronę bioróżnorodności, w tym ichtiofauny Parsęty i jej dopływów poprzez 

wspieranie działań zapobiegających kłusownictwu i racjonalne gospodarowanie 
zasobami wód, w tym podejmowanie działań służących utrzymaniu, 
odtworzeniu lub przywróceniu właściwego stanu tych zasobów i relacji 
przyrodniczych między poszczególnymi ich elementami, zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, 

12) współpracę z instytucjami i podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę 
przeciwpowodziową,  

13) ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, 
14) rozwój infrastruktury administracyjnej, komunikacyjnej, informatycznej, 

sportowej, kulturalno-oświatowej, gospodarczej z poszanowaniem naturalnego 
środowiska dorzecza Parsęty,   

15) edukację ekologicznej, w tym prowadzenia kursów i szkoleń,  
16) inspirowanie i promowanie wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej i 

przedsięwzięć gospodarczych przyjaznych dla środowiska naturalnego oraz 
rozwoju turystyki.”; 

 
3) w § 10 otrzymuje brzmienie: 

 
„10. 1. W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast 

i gmin uczestniczących w Związku. 
2. Na każde rozpoczęte 10 000 mieszkańców, powyżej 10 000 gminie przysługuje 
prawo delegowania dodatkowo jednego delegata. 
3. Na wniosek wójta rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w 
Zgromadzeniu zastępcy wójta albo radnemu. 
4. Delegatów wyznaczają rady gmin członkowskich w formie uchwały. 
5. Każdy delegat dysponuje jednym głosem w Zgromadzeniu.”; 

 
4) w § 11 pkt 8 lit. e otrzymuje brzmienie: 

 
„e) określania wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać 
zobowiązania w roku budżetowym oraz określenie maksymalnej wysokości zobowiązań 
w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę 
ustaloną corocznie przez Zgromadzenie.”; 
 

5) w § 11 skreśla się pkt 10; 
 

6) w § 11 po pkt 14 dodaje się pkt 15 w brzmieniu: 
 

„15. Powoływanie i odwoływanie Skarbnika Związku na wniosek Zarządu.”; 
 

7) w § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
 



„4. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego 
rozpatrzenia sprawy w ciągu 30 dni wraz z podjęciem uchwały bezwzględną większością 
głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.”; 
 

8)  w  § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
 
„4. Posiedzenie nadzwyczajne Przewodniczący Zgromadzenia zwołuje na dzień 
przypadający w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku.”; 
 

9) w  § 13 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
 
„7. W razie niemożności przewodniczenia obradom Zgromadzenia przez 
Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego – obrady prowadzi delegat najstarszy 
wiekiem.”; 
 

10) w  § 13 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 
 
„9. Zastępca przewodniczącego Zgromadzenia wykonuje obowiązki Przewodniczącego 
Zgromadzenia w razie jego nieobecności.”; 
 

11) w  § 14 ust. 1 skreśla się wyrazy „na piśmie”; 
 

12) w  § 17 ust. 2 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 
 

„13) ustalanie liczby etatów pracowników Biura Związku oraz zatrudnianie i zwalnianie 
Dyrektora Biura,”; 
 

13) § 19 otrzymuje brzmienie: 
 
„19. Przewodniczący Zarządu może być zatrudniony w Związku na podstawie wyboru.”; 
 

14) w  § 20 w ust. 2 skreśla się pkt 1; 
 

15) § 28 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 28. 1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Zarządu składają dwaj 
członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd. 
2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej 
skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Związku.”; 
 

16) § 38 otrzymuje brzmienie: 

„§ 38. Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.  
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego, z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 
r.  
 

Przewodniczący Zgromadzenia 

/-/ Marek Kuźma 

 
 



Uzasadnienie  

do Uchwały Nr XIII/104/17 

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

z dnia 19 grudnia 2017 roku 

 

w sprawie zmian w statucie w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty   

 

 
Projekt zmian w statucie ZMiGDP wysłany został do gmin w sierpniu br. celem akceptacji i 

przesłania ewentualnych uwag. 

 

Zmiany dotyczą głównie uczestników Związku, uszczegółowienia kierunków i zadań 

wykonywanych przez Związek oraz zapisów w  § 10 ust. 2, które są konsekwencją dyskusji 

podczas posiedzenia Zgromadzenia ZMiGDP w dniu 30.06.2017 r., dotyczącą powtarzających 

się problemów z zebraniem kworum podczas posiedzeń i propozycją zmniejszenia liczby 

delegatów. W proponowanym brzmieniu liczba całkowita delegatów wyniesie 31, z czego 

kworum potrzebne do podejmowania uchwał wyniesie 16 osób.  

 

Wykreślono również zapis dotyczący diet za udział w posiedzeniach organów Związku. 

Wykreślenie zapisu jest zgodne z wyrokiem NSA i zaleceniem Wojewody dotyczącego  

dostosowania statutu do aktualnych przepisów prawnych. 

 

Pozostałe zmiany dotyczące powoływania i odwoływania Skarbnika, wnoszenia sprzeciwu do 

uchwały, zwoływania posiedzenia nadzwyczajnego, zatrudnienie Przewodniczącego Zarządu 

oraz składania oświadczeń woli przez członków Zarządu są zmianami kosmetycznymi, które 

zostały zalecone przez Wydział Prawny Urzędu Wojewódzkiego celem dostosowania Statutu 

ZMiGDP do obowiązujących przepisów prawa.  

 

 


