UCHWAŁA NR XV/94/16
RADY GMINY JEMIELNICA
z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Celowego Powiatowo - Gminnego "JEDŹ Z NAMI"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2015 r., poz. 1515 - z późn. zm.1), art. 67 ust. 1 w zw. z art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 - z późn. zm.2) Rada Gminy Jemielnica uchwala, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się Statut Związku Celowego Powiatowo - Gminnego
załącznik do niniejszej uchwały.

"JEDŹ Z NAMI", stanowiący

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy
Antoni Drzyzga

1) Zmiana
2) Zmiana

tekstu jednolitego ustawy została opublikowana w Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 i poz. 1890
tekstu jednolitego ustawy została opublikowana w Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 i poz. 1890
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Załącznik do Uchwały Nr XV/94/16
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 1 marca 2016 r.

STATUT ZWIĄZKU CELOWEGO
POWIATU I GMIN POWIATU STRZELECKIEGO
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STATUT ZWIĄZKU CELOWEGO POWIATU I GMIN POWIATU STRZELECKIEGO

W celu wspólnego realizowania określonych niniejszym Statutem zadań mających charakter zadań
publicznych oraz działając na podstawie art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.) oraz art. 7 pkt 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o
publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1440 ze zm.), Powiat i Gminy Powiatu
Strzeleckiego postanawiają przyjąć i stosować postanowienia niniejszego Statutu.
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D ZIAŁ I - P OSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Powiat Strzelecki (zwany dalej „Powiatem”) oraz Gminy powiatu strzeleckiego:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Izbicko,
Jemielnica,
Kolonowskie,
Leśnica,
Strzelce Opolskie,
Ujazd,
Zawadzkie

(zwane dalej „Gminami”),
zwani dalej łącznie „Członkami” tworzą związek powiatowo-gminny pod nazwą:
„JEDŹ Z NAMI”
zwany dalej „Związkiem”.
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§ 2.
Podstawą działania Związku są:
1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze
zm.),
2) ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r., poz.
1440 ze zm.).

§ 3.
1. Związek wykonuje przekazane mu zadania Członków Związku w zakresie powiatowogminnych przewozów pasażerskich, w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
2. Związek posiada osobowość prawną.
3. Związek nabywa osobowość prawną z dniem ogłoszenia Statutu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

§ 4.
Związek jest organizacją dobrowolną.

§ 5.
Związek został utworzony na czas nieoznaczony.

§ 6.
Siedzibą Związku jest miasto Strzelce Opolskie.

D ZIAŁ II - Z ADANIA Z WIĄZKU

§ 7.
1. Związek wykonuje zadania publiczne obejmujące ogół spraw dotyczących lokalnego transportu
zbiorowego pełniąc rolę organizatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1440 ze
zm.) i realizując zadania zdefiniowane w art. 8 i 15 tej ustawy.
2. W szczególności do zadań Związku należy realizowanie zadań w zakresie:
1) zapewnienia funkcjonowania pasażerskiej komunikacji zbiorowej na obszarach
powiatu oraz gmin objętych działaniem Związku,
2) koordynowania rozkładów jazdy linii przebiegających przez obszar Członków,
3) efektywnego wykorzystania majątku Związku,
4) zapewniania funkcjonowania pasażerskiej komunikacji w zakresie dowozu uczniów
do szkół i przedszkoli.
3. Dla realizacji zadań Związek może zawierać umowy z innymi podmiotami.
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4. Związek może realizować zadania z wykorzystaniem podmiotu wewnętrznego Związku,
Członka lub Członków, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1440 ze zm.).

§ 8.
1. Członkowie mogą przekazać lub udostępnić na rzecz Związku niezbędny dla realizacji zadań
majątek lub urządzenia.
2. W terminie do jednego miesiąca od dnia przyjęcia do Związku, nowy członek Związku wnosi
wpłatę Członka.
§ 9.
1. Związek może wykonywać zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie
porozumienia z organami tej administracji.
2. Zasady finansowania zadań określonych w ust. 1 określą porozumienia z administracją rządową
oraz przepisy odpowiednich ustaw.

D ZIAŁ III - C ZŁONKOSTWO W Z WIĄZKU

§ 10.
Członkom Związku przysługuje prawo:
1) udziału w Zgromadzeniu poprzez swoich przedstawicieli, w tym czynne i bierne prawo wyboru
do organów Związku,
2) podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków.

§ 11.
Członkowie Związku zobowiązani są do:
1) czynnego udziału w pracach Związku,
2) ponoszenia świadczeń na rzecz Związku ustalonych uchwałą uprawnionych organów.

§ 12.
Członkami Związku mogą być Powiat Strzelecki oraz Gminy z terenu Powiatu Strzeleckiego.

§ 13.
Członkostwo ustaje w razie:
1) wystąpienia Członka ze Związku,
2) zniesienia Członka - jednostki samorządu terytorialnego.
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§ 14.
1. Zmiana granic administracyjnych Członka nie powoduje ustania członkostwa w Związku,
jednakże Członek jest zobowiązany powiadomić Związek o tym fakcie.
2. Organ uchwałodawczy Członka może wystąpić o zmianę rodzaju i wysokości świadczeń, jeżeli
zmiana granicy wpłynęła na zmianę zakresu świadczeń Związku na rzecz Członka.

D ZIAŁ IV - O RGANY Z WIĄZKU

§ 15.
1. Organami Związku są:
1) Zgromadzenie Związku zwane dalej „Zgromadzeniem”,
2) Zarząd Związku zwany dalej „Zarządem”.
2. Działalność organów Związku jest jawna, a ograniczenie jawności może wynikać wyłącznie z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3. Zgromadzenie kontroluje działalność Zarządu poprzez powołaną w tym celu Komisję
Rewizyjną.

§ 16.
1. W skład Zgromadzenia wchodzą powiat i gminy reprezentowane przez przedstawiciela Zarządu
Powiatu oraz wójtów i burmistrzów, a także po jednym przedstawicielu wybranym przez organ
wykonawczy Członka.
2. Każdy Członek ma w Zgromadzeniu jeden głos wykonywany przez jedną z osób, o których
mowa w ust. 1, reprezentujących Członka w Zgromadzeniu.

§ 17.
1. Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.
2. Do kompetencji Zgromadzenia należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania
Związku, o ile ustawy lub Statut nie stanowią inaczej.
3. Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia w szczególności należy podejmowanie uchwał
dotyczących:
1) uchwalenia regulaminów organów Związku,
2) powoływania i odwoływania Zarządu oraz poszczególnych jego członków, określenie
kierunków jego działania, przyjmowanie sprawozdań z jego działalności oraz udzielanie mu
absolutorium,
3) powoływania i odwoływania członków Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie planu jej pracy
i sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej,
4) uchwalenia budżetu Związku oraz przyjmowanie sprawozdań z działalności i gospodarki
finansowej Związku oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nie udzielenia
Zarządowi absolutorium z tego tytułu,
5) określania zasad polityki taryfowej i ulg,
6) ustalania wysokości i rodzaju świadczeń Członków na rzecz Związku,
7) realizowania w ramach Związku kompetencji organów uchwałodawczych w odniesieniu do
zadań zleconych Związkowi przez administrację rządową,
4
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8) podejmowania uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres
zwykłego Zarządu, a dotyczących:
a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz zasad ich
wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata - o ile ustawy szczególne
nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad Zarząd może dokonywać tych
czynności wyłącznie za zgodą Zgromadzenia Związku,
b) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów (wykraczających ponad rok
kalendarzowy),
c) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych
zaciąganych przez Zarząd w roku kalendarzowym,
d) określenia wysokości sumy do której Zarząd może samodzielnie zaciągać
zobowiązania - w tym pożyczek i kredytów oraz ustalanie maksymalnej wysokości
pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku objętym budżetem,
9) podejmowania uchwał w sprawach przystąpienia nowego Członka do Związku,
10) powoływania stałych lub doraźnych komisji do określonych zadań oraz określanie
przedmiotu ich działania i składu osobowego,
11) wybór likwidatora Związku.

§ 18.
1. Zgromadzenie wybiera ze swojego grona (spośród osób, o których mowa w § 16 ust. 1)
Przewodniczącego Zgromadzenia i jego Zastępcę bezwzględną większością głosów statutowej
liczby członków Zgromadzenia na okres czteroletniej kadencji oraz taką samą większością i
przy takim samym quorum przyjmuje regulamin odbywania posiedzeń.
2. Funkcji, o których mowa w ust. 1 nie można łączyć z funkcją członka Zarządu i członka Komisji
Rewizyjnej Związku.
3. Przewodniczący Zgromadzenia:
1) zwołuje i organizuje pracę Zgromadzenia oraz przewodniczy jego posiedzeniom,
2) wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec członków Zarządu w przypadku ich
zatrudnienia.
4. Odwołanie Przewodniczącego Zgromadzenia i jego Zastępcy następuje na wniosek co najmniej
¼ statutowej liczby członków Zgromadzenia w trybie określonym w ust. 1.
5. W przypadku złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego Zgromadzenia lub jego Zastępcę,
Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji, nie później niż w ciągu
1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. Nie podjęcie uchwały w ciągu 1 miesiąca od dnia
złożenia rezygnacji jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Zgromadzenie z upływem
ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

§ 19.
1. Posiedzenia Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia w miarę potrzeby, nie
rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia organizuje oraz przewodniczy obradom najstarszy
wiekiem przedstawiciel w Zgromadzeniu.
3. Na wniosek Zarządu lub co najmniej ¼ statutowej liczby członków Zgromadzenia Przewodniczący Zgromadzenia zwołuje posiedzenie Zgromadzenia na dzień przypadający w
ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać planowany porządek obrad
wraz z projektami uchwał.
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4. O zwołaniu posiedzenia członkowie Zgromadzenia powinni być powiadomieni pisemnie, co
najmniej na 4 dni przed terminem obrad, jednocześnie powinni otrzymać proponowany
porządek obrad oraz niezbędne dokumenty i materiały.

§ 20.
Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane, a protokół powinien być przyjęty przez Zgromadzenie,
na następnym posiedzeniu.

§ 21.
Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków
Zgromadzenia (quorum).

§ 22.
Zarząd jest organem wykonawczym Związku, wybierany jest na okres czteroletniej kadencji i składa
się z trzech członków:
1) Przewodniczącego Zarządu,
2) Zastępcy Przewodniczącego Zarządu,
3) Członka Zarządu.

§ 23.
1. Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zarządu, bezwzględną większością głosów
statutowej liczby członków Zgromadzenia.
2. Zastępcę Przewodniczącego Zarządu oraz Członka Zarządu wybiera Zgromadzenie na wniosek
Przewodniczącego Zarządu, bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków
Zgromadzenia.
3. Dopuszcza się wybór 1/3 składu Zarządu spoza członków Zgromadzenia.

§ 24.
1. W przypadku odwołania albo rezygnacji całego Zarządu, Zgromadzenie dokonuje wyboru
nowego Zarządu w ciągu 3 miesięcy od dnia odwołania albo od dnia złożenia rezygnacji.
2. W przypadku odwołania członka Zarządu nie będącego jego przewodniczącym Zgromadzenie
dokonuje wyboru nowego członka Zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia odwołania.
3. Odwołany Zarząd lub jego poszczególni członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki do czasu
wyboru nowego Zarządu lub poszczególnych jego członków. Zgromadzenie może zwolnić
członka Zarządu z tego obowiązku.

§ 25.
1. Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia oraz realizuje zadania Związku określone Statutem
oraz przepisami prawa.
6
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2. Przy realizacji zadań własnych Związku Zarząd podlega wyłącznie Zgromadzeniu.
3. W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:
1) przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia,
2) określanie sposobu wykonywania i wykonywanie uchwał Zgromadzenia,
3) sporządzanie projektu budżetu Związku,
4) uchwalanie planów bieżącej działalności Zarządu,
5) realizacja budżetu i gospodarowanie finansami Związku w granicach określonych przez
Zgromadzenie,
6) składanie Zgromadzeniu sprawozdania z wykonania budżetu,
7) składanie Zgromadzeniu sprawozdań z zakresu gospodarowania majątkiem Związku oraz
sprawozdania o stanie majątku Związku,
8) ustalanie zasad wdrażania taryfy biletowej w oparciu o przyjęte przez Zgromadzenie zasady
polityki taryfowej,
9) składanie Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z działalności Związku,
10) określanie potrzeb przewozowych na terenie działalności Związku i poza tym obszarem,
11) koordynowanie rozkładów jazdy przewoźników na terenie działania Związku oraz
współpraca z koordynatorami wskazanymi przez Członków.
12) współpraca w kształtowaniu połączeń komunikacyjnych o zasięgu regionalnym
i krajowym,
13) nadzór nad dystrybucją biletów, kontrolą liniową i biletową oraz systemem informacji
pasażerskiej oraz rozliczanie ulg,
14) zawieranie umów na świadczenie usług przewozowych,
15) prowadzenie rozliczeń finansowych z członkami Związku,
16) kierowanie administracją Związku,
17) realizacja zadań zleconych przez administrację rządową.

§ 26.
1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch
członków Zarządu.
2. Tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zgromadzenie Związku.

§ 27.
Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu należą w szczególności:
organizowanie pracy Zarządu i jego biura,
reprezentowanie Związku na zewnątrz,
uczestniczenie w posiedzeniach Zgromadzenia,
podejmowanie czynności należących do właściwości Zarządu w sprawach nie cierpiących
zwłoki, a następnie przedstawianie ich do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu
Zarządu,
5) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami biura Związku..
1)
2)
3)
4)

§ 28.
Jeżeli Przewodniczący Zarządu nie może pełnić swoich obowiązków jego funkcję wykonuje Zastępca
Przewodniczącego Zarządu.
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§ 29.
1. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Związku.
2. Kierownikiem Biura Związku jest Przewodniczący Zarządu.
3. Organizację Biura określa regulamin organizacyjny biura zatwierdzony przez Zgromadzenie.

§ 30.
1. Oświadczenie woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem składają dwaj członkowie
Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd (pełnomocnik).
2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej
skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Głównego Księgowego Związku lub osoby przez
niego upoważnionej.

§ 31.
Po upływie kadencji Zarządu dotychczasowy Zarząd działa do czasu wyboru nowego.

§ 32.
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybranych przez Zgromadzenie spośród członków
Zgromadzenia, bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia na
okres czteroletniej kadencji.
2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić: Przewodniczący i Zastępca
Przewodniczącego Zgromadzenia Związku oraz członkowie Zarządu i pracownicy Związku.
3. Komisja Rewizyjna podlega Zgromadzeniu Związku i przedkłada mu roczny plan kontroli oraz
sprawozdanie z działalności nie później niż do 31 marca roku następnego, a w pierwszym roku
funkcjonowania Związku nie później niż do 30 czerwca.
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu pracy Komisji uchwalonego przez
Zgromadzenie Związku.
5. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) opiniowanie wykonania budżetu Związku,
2) występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia Związku w sprawie udzielenia lub nie
udzielenia absolutorium Zarządowi,
3) podejmowanie czynności kontrolnych w oparciu o kryterium legalności, gospodarności,
rzetelności i celowości,
4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Zgromadzenie Związku w zakresie kontroli.
6. Komisja rewizyjna podejmie uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
dwóch członków Komisji Rewizyjnej.
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D ZIAŁ V - M AJĄTEK I GOSPODARKA Z WIĄZKU ORAZ ZASADY K ORZYSTANIA Z OBIEKTÓ W
I URZĄDZEŃ Z WIĄZKU

§ 33.
1. Majątek Związku jest odrębny od majątku Członków i jest samodzielnie przez niego
zarządzany.
2. Majątek Związku składa się z:
1) majątków przekazanych przez poszczególnych członków Związku,
2) majątku nabytego z własnych środków lub w toku działalności Związku,
3) darowizn, zapisów i innych źródeł.

§ 34.
Zarząd jest zobowiązany do prowadzenia księgowości Związku w oparciu o zasady określone w
odrębnych przepisach.

§ 35.
1. Związek samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Związku stosując
odpowiednio przepisy dotyczące gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.
2. Budżet jest uchwalany na okres roku kalendarzowego.
3. Zarząd sporządza projekt budżetu Związku i przedkłada Zgromadzeniu.
4. Najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po upływie roku kalendarzowego Zarząd składa
Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu za rok poprzedni.
5. Zgromadzenie Związku rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu w terminie do dnia 30
kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym i podejmuje uchwałę
w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi.

§ 36.
1. Dochody z majątku Związku mogą być użyte wyłącznie na prowadzenie działalności statutowej
i utrzymanie Związku.
2. O przeznaczeniu nadwyżki dochodów nad wydatkami decyduje Zgromadzenie Związku.

§ 37.
Dochodami Związku są:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

składki członkowskie,
wpłaty Członków,
dochody ze zbytego, bądź też w inny sposób wykorzystywanego majątku Związku,
darowizny, subwencje, zapisy, spadki i dotacje na rzecz Związku,
dochody uzyskane z prowadzonej przez Związek działalności gospodarczej,
inne wpływy.
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§ 38.
1. Majątek Związku stanowi własność i inne prawa majątkowe niezbędne Związkowi dla realizacji
jego zadań statutowych, w szczególności zaś składniki mienia komunalnego służące realizacji
zadań Związku, przekazane przez Członków oraz mienie wypracowane przez Związek w toku
jego działalności.
2. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych Członkowi, który wniósł do Związku składnik
majątkowy przysługuje prawo pierwszeństwa w jego nabyciu po cenie równej wartości
nakładów ulepszających w części sfinansowanej przez innych Członków, niezamortyzowanych
do dnia zbycia. Zasady określone w zdaniu 1 stosuje się odpowiednio do składników
majątkowych niepodlegających amortyzacji. W przypadku wniesienia przez Członka udziałów
bądź akcji w spółkach kapitałowych podlegająca zapłacie cena, o której mowa w zdaniu 1,
stanowi różnicę pomiędzy wartością rynkową udziałów, bądź akcji ustaloną przez profesjonalny
podmiot wskazany przez wnoszącego Członka na uzgodniony przez tego Członka i Związek
dzień poprzedzający dzień nabycia wkładu a wartością rynkową udziałów bądź akcji ustaloną
w ten sposób przy ich wniesieniu do Związku.
3. Członków powiadamia się na piśmie o przeznaczeniu wniesionych przez nich składników
majątkowych do zbycia oraz o przysługującym im pierwszeństwie w ich nabyciu. W
zawiadomieniu określa się termin złożenia oświadczenia w przedmiocie skorzystania z prawa
pierwszeństwa.
4. Korzystanie z majątku Związku jest odpłatne. Każdy z Członków jest uprawniony
do korzystania z obiektów i urządzeń Związku na równych prawach z innymi Członkami.
5. Każdemu z Członków zapewnia się obsługę potrzeb jego mieszkańców na równych zasadach,
z uwzględnieniem udziału Członka w kosztach wspólnej działalności Związku, według zasad
określonych w Statucie.
6. Członkowie ponoszą koszty obsługi działalności Związku, w formie składki członkowskiej,
której wysokość stanowi iloraz wyliczonych kosztów działalności Związku w danym roku oraz
liczby Członków, ustalonych przez Zgromadzenie Związku na dzień 30 czerwca roku
poprzedzającego dany rok budżetowy, płatnej w następujących terminach:
- do dnia 15 stycznia danego roku – w wysokości ¼ składki,
- do dnia 31 marca danego roku – pozostała część, tj. ¾ składki.
7. Zasada określona w ust. 6 ma zastosowanie do udziału Członka w ewentualnych zyskach
Związku.
8. W pierwszym roku działalności Związku składkę ustala się i wnosi w terminie wskazanym w
uchwale zgromadzenia.
9. Niezależnie od składek członkowskich Członkowie wnoszą na rzecz Związku wpłaty Członków
na poczet pokrycia kosztów działalności statutowej Związku.
10. Wielkość wpłat Członków na dany rok budżetowy określa Uchwała Zgromadzenia Związku w
sprawie uchwalenia budżetu.
11. Członek Związku zobowiązany jest do wpłaty w wysokości proporcjonalnej do ilości
wozokilometrów wykonanych na terenie Członka, ustalonych w oparciu o Plan Transportowy .
12. Członkowie wpłacają świadczenia określone w ust. 9, miesięcznie z góry w terminie do 5 – go
dnia każdego miesiąca.
13. Na koniec każdego kwartału dokonywana jest korekta kwot wpłaconych tytułem wpłat
Członków.
14. Jeżeli własne dochody Związku oraz świadczenia Członków nie wystarczą na pokrycie
ewentualnych strat Związku, straty rozkłada się na Członków odpowiednio wg zasady
określonej w ust. 6.
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15. Wysokość ewentualnych środków ponoszonych przez Członków na pozostałe poza
określonymi w ust. 6 i ust. 9 koszty działalności Związku oraz terminy ich wnoszenia
z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 6 lub ust. 11, w zależności od przeznaczenia
środków, ustala Zgromadzenie Związku, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

§ 39.
1. Zasady zarządzania majątkiem Związku, zasady gospodarki finansowej, zaciągania
pożyczek oraz nabywania i zbywania nieruchomości regulują odrębne przepisy.
2. Kontrolę nad zarządzaniem majątkiem Związku oraz jego działalnością finansową sprawuje
Zgromadzenie Związku przy pomocy Komisji Rewizyjnej.

§ 40.
Związek nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze
użyteczności publicznej.

D ZIAŁ VI - Z MIANY W SKŁADZIE I R OZWIĄZYWANIE Z WIĄZKU

§ 41.
1. Przystąpienie nowego członka do Związku wymaga podjęcia uchwały przez organ
uchwałodawczy zainteresowanego oraz podjęcia uchwały przez ten organ o przyjęciu Statutu
Związku.
2. O przyjęciu Gminy do Związku decyduje Zgromadzenie Związku w drodze uchwały.

§ 42.
1. Wystąpienie członka ze Związku następuje na podstawie uchwały organu uchwałodawczego
Członka.
2. Wystąpienie członka ze Związku może nastąpić z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

§ 43.
1. Członek występujący ze Związku ma obowiązek opłacenia składki członkowskiej do końca
roku kalendarzowego.
2. Występującemu ze Związku Członkowi nie przysługuje żądanie zwrotu wniesionych na rzecz
Związku wpłat członkowskich. Przepis § 45 ust. 2 pkt 5 stosuje się odpowiednio.
3. Mimo wystąpienia ze Związku dotychczasowy Członek może skorzystać z uprawnień o których
mowa w § 38 ust. 2 i 3.
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§ 44.
Przyjęcie nowego członka Związku lub wystąpienie członka ze Związku wymaga każdorazowo zmiany
Statutu.

§ 45.
1. Rozwiązanie Związku następuje na podstawie zgodnych uchwał organów uchwałodawczych
Członków i uchwały Zgromadzenia o postawieniu Związku w stan likwidacji. W uchwałach
tych organy uchwałodawcze Członków powinny określić okres likwidacji Związku. W
przypadku braku zgodnego określenia terminu likwidacji zostanie on ustalony przez
Zgromadzenie Związku.
2. Likwidacja Związku odbywa się według następujących zasad:
1) likwidację przeprowadza likwidator wybrany przez Zgromadzenie,
2) likwidator przeprowadza szczegółową kontrolę dokumentacji Związku, w
szczególności ustala wierzycieli i dłużników Związku oraz sporządza bilans na dzień
otwarcia likwidacji,
3) likwidator opracowuje plan likwidacji Związku, w którym określa sposób spłacenia
wierzycieli Związku lub ich zabezpieczenia oraz ściągnięcia jego wierzytelności, plan
likwidacji Związku zatwierdza Zgromadzenie, a następnie zostaje on wywieszony w
siedzibie Zarządu i przesłany do wiadomości Wojewody i Regionalnej Izby
Obrachunkowej,
4) po spłaceniu lub zabezpieczeniu wierzycieli i ściągnięciu wierzytelności pozostały
majątek ulega podziałowi pomiędzy członków Związku proporcjonalnie do ilości
wozokilometrów wykonywanych na ich obszarze, z zastrzeżeniem pkt. 5
5) w przypadku udziałów bądź akcji w spółkach kapitałowych mogą one być zwrócone
Członkom którzy je wnieśli pod warunkiem złożenia przez Członka w tym zakresie
wniosku w terminie 60 dni od dnia postawienia Związku w stan likwidacji oraz po
zapłacie przez Członka kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością rynkową
udziałów bądź akcji ustaloną przez profesjonalny podmiot wskazany przez Członka
który wniósł wkład na uzgodniony przez tego Członka i Związek dzień poprzedzający
dzień zwrotu wkładu a wartością rynkową udziałów bądź akcji ustaloną w ten sposób
przy ich wniesieniu do Związku.
6) plan podziału majątku sporządza likwidator z uwzględnieniem, iż pierwszeństwo do
przejęcia urządzeń Związku i zakładów mają Członkowie, na obszarze których są one
zlokalizowane, pod warunkiem złożenia przez Członka w tym zakresie wniosku w
terminie 60 dni od dnia postawienia Związku w stan likwidacji oraz po zapłacie przez
Członka kwoty ustalonej z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 38. Plan
podziału zatwierdza Zgromadzenie Związku.

§ 46.
Nieodebrane kwoty pieniężne przeznaczone na zaspokojenie roszczeń osób trzecich składa się do
depozytu sądowego.
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D ZIAŁ VII - N AWIĄZYWANIE I ROZWIĄ ZYWANIE STOSUNKU PRAC Y W Z WIĄZKU

§ 47.
Potencjalne nawiązanie stosunku pracy w Związku następuje w drodze:
1) wyboru - z Przewodniczącym Zarządu i jego Zastępcą,
2) umowy o pracę - z pozostałymi osobami.

§ 48.
1. W stosunku do członków Zarządu czynności wynikające ze stosunku pracy dokonuje
Przewodniczący Zgromadzenia.
2. W stosunku do pozostałych osób zatrudnionych w Związku czynności w sprawach z zakresu
prawa pracy wykonuje Przewodniczący Zarządu.

D ZIAŁ VIII - P OSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 49.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o
publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1440 ze zm.) oraz uchwały Zgromadzenia.
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