
Ucbwala Nr 4NII2009 
z dnia 02.06.2009 r. 

Zgromadzenia Komunalnego Zwillzku Cieplownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju 

w sprawie: zmiany Statutu Komunalnego Zwiqzku Cieplownictwa "Ponidzie ". 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 w zw. z art. 69 ust.3 oraz na podstawie art.67 ust 2 i 3 
ustawy z dnia 8 rnarca 1990 r. 0 sarnorz'ldzie grninnyrn ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z p6m. zrn.) stanowi si",: 

§1. 

Uchwala si", Statut Kornunalnego ZwillZku Cieplownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju 
w brzrnieniu okreslonyrn w zall\.czniku do uchwaly. 

§2. 

UchwalI' powierza si", do wykonania Przewodniczl\.cernu Zgrornadzenia ZwillZku. 

§3. 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniern podj",cia natorniast Statut wchodzi w Zycie 
po opublikowaniu w trybie odr",bnych przepis6w. 

Przewodniczl\.cy Zgrornadzenia ZwillZku 

PRZEWODNICZ<\CY. " 
Zgromadzcnia KZC "Pomdzle 

w BUlk:ll·Zdroju '/ 

mgr t;J! skf 

/ 



STATUT 
Komunalnego Zwillzku Cieplownictwa "Ponidzie" 

w Busku-Zdroju 

CZ\lSC I
 
Postanowienia ogolne
 

§ 1. Czlonkami Komunalnego Zwiqzku Cieplownictwa "Ponidzie" 
w Busku-Zdroju zwanego dalej Zwiqzkiem Sl\. gminy wymienione 
w zall\.czniku. 

§ 2. Zwil\.Zek dziala na podstawie powszechnie obowil\.ZUjl\.cych przepisow 
prawa w szczegolnosci ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzl\.dzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poiniejszymi 
zmianami) oraz niniejszego statutu. 

§ 3. Zwil\.Zek posiada osobowosc prawnl\, 

§ 4. Siedzibl\. Zwiqzku jest miasto Busko-Zdroj. 

§ 5. Zwil\.Zek zostal utworzony na czas nieoznaczony. 

§ 6. Poszczegolni czlonkowie uczestnicZl\. w Zwil\.zku majl\.tkiem przekazanym 
na podstawie decyzji organow administracji rzl\.dowej i majl\.tkiem 
wniesionym przez gminy bl(dl\.ce czlonkami Zwiqzku oraz nabytym przez 
Zwil\.Zek od innych osob. 

CZ\lSC n
 
Zadania Zwillzku
 

§ 7. 1. Zadaniami Zwiqzku Sl\.: 

1) eksploatacja urzl\.dzen cieplowniczych gwarantujl\.ca dostawl( ciepla dla 
odbiorcow w odpowiedniej ilosci i pod odpowiednim cisnieniem, 

2) prowadzenie dziala1nosci inwestycyjnej w zakresie posiadanego majl\.tku 
trwalego w celu utrzymania dostaw ciepla na odpowiednim poziomie 
technicznym, 

3) reprezentowanie interesow gmin w ramach zada6 objl(tych dzialaniem 
Zwiqzku. 

2. Zwi'\.zek moze prowadzic dzialalnosc gospodarczl\, 0 ile nie wykracza ona 



poza zadania 0 charakterze uZytecznosci publicznej. 

3. W celu wykonywania zadaiJ. Zwil\.Zek moze tworzyc jednostki organizacyjne 
i zawierac umowy z innymi podrniotami. 

Cz~sc III
 
Organy Zwi~zku
 

§ 8. Organami Zwi¢u slt: 

1) Zgromadzenie Zwi¢u, kt6re jest organem stanowiltcym i kontrolnym 
Zwi¢u zwane dalej Zgromadzeniem. 

2) Zarzltd ZwiltZku, kt6ry jest organem wykonawczym ZwiltZku zwany dalej 
Zarzltdem. 

§ 9.1. W sklad Zgromadzenia z mocy ustawy wchodzltprzedstawiciele gmin 
w osobach Burmistrz6w Gmin uczestniczltcych w ZwiltZku lub w ich miejsce 
inne osoby b~dltce czlonkami organu gminy wybrane przez Rady Gmin. 
Ponadto w sklad Zgromadzenia wchodZlt dodatkowi przedstawiciele gmin w 
liczbie 7 os6b (w tym jednilie nie rnniej niz dw6ch przedstawicieli z danej 
Gminy), wybrani przez Rady Gmin proporcjonalnie do wniesionego majlttku, 
przyjmujltc po 1 przedstawicielu na Wde peme 14 % wartosci udziaru, przy 
czym zaliczenie udziaru do pelnych 14 % nast~uje po przekroczeniu 10 %. 

2. Rada Gminy moze odwolac swojego przedstawiciela w Zgromadzeniu 
w kazdym czasie i wybrac innego przedstawiciela. 

3. Wyst!UJienie czlonka ze Zwi¢u skutkuje r6wnoczesnym pozbawieniem 
jego przedstawicieli wszystkich funkcji w organach ZwiltZku z dniem 
wys~ienia. 

§ 10. Do wlasciwosci Zgromadzenia w szczeg6lnosci nalei:y: 

1) ustanowienie regulamin6w Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej i Zarzltdu, 

2) wyb6r i odwolanie Zarzltdu oraz Komisji Rewizyjnej, 

3) tworzenie, przeksztalcanie i likwidacja zaklad6w i innychjednostek 
organizacyjnych ZwiltZku, wydzierzawianie lub wynajmowanie przedrniot6w 
majlttkowych Zwi¢u, 



4) zbywanie i obcill2anie majlttku Zwi¢U, 

5) uchwalanie budzetu Zwi<¢<.u, 

6) stanowienie 0 tiZywaniu funduszy Zwi<¢<.u w granicach ustawowych, 

7) okreslanie wysokosci sumy, do ktorej Zarzltd moze samodzielnie zacil\gac 
zobowi/lZania, 

8) przyjmowanie sprawozdail z dzialalnosci Zarzltdu, w tym z wykonania 
budzetu oraz podejmowanie uchwal w sprawie absolutorium, 

9) ustalanie struktury organizacyjnej Zwi<¢<.u - na wniosek Zarzl\du, 

10) rozwi/lZanie Zwi<¢<.u na wniosek zgodnych uchwal Roo Gmin b~dltcych 

czlonkami Zwi¢U, 

11) zaliczanie na rzecz poszczegolnych czlonkow wartosci wniesionego 
majlttku, jak rowniez majlttku nieruchomego powstalego w czasie dzialania 
Zwi¢U, 

12) stwierdzenie w razie zmiany wartosci majlttkow wniesionych przez 
czlonkow 0 zmianie liczby przedstawicieli gmin w skladzie Zgromadzenia. 

§ 11. Zgromadzenie wybiera ze swego grona Przewodniczltcego Zgromadzenia 
i Wiceprzewodniczltcego Zgromadzenia w glosowaniu tajnym. Odwolanie 
tych osob nast@uje w tym samym trybie. 

§ 12. Przewodniczltcy Zgromadzenia Zwi¢U zawiera umowy 0 prac~ 

z Przewodniczltcym Zarzltdu Zwi<¢<.u i Zast~pclt Przewodniczltcego 
Zarzltdu na podstawie uchwaly Zgromadzenia 0 ich wyborze. 

§ 13. Zgromadzenie moze do poszczegolnych spraw powolywac komisje. 

§ 14. Kadencja Zgromadzenia trwa 4 lata i pokrywa si~ z okresem kadencji 
rad gmin. Przedstawiciele ust~pujltcy na skutek uplywu kadencji 
Zgromadzenia pelnilt swe obowi/lZki az do czasu ukonstytuowania 
si~ Zgromadzenia w nowym skladzie. 

§ 15. 1. Pierwszlt sesj~ Zgromadzenia zwoluje Przewodniczltcy Zgromadzenia 
poprzedniej kadencji. 

2. PierwsZltsesj~ nowo powolanego Zgromadzenia do czasu wyboru 
PrzewodnicZltcego Zgromadzenia prowadzi najstarszy wiekiem 



przedstawiciel Gmin obecny na sesji. 

§ 16. 1. Posiedzenie Zgromadzenia zwoluje i prowadzi Przewodnicz~cy 

Zgromadzenia a w razie jego nieobecnosci WiceprzewodnicZl\.cy 
Zgromadzenia. 

2. Zwyczajne posiedzenia Zgromadzenia powinny bye zwolywane nie rzadziej 
niz raz na kwartal. 

3. Posiedzenie nadzwyczajne moze bye zwolane na z~danie Zarz~du, 

co najmniej V. czlonkow Zgromadzenia lub organu nadzoru. 

4. 0 zwolaniu posiedzenia czlonkowie powinni bye powiadomieni pisemnie 
co najmniej na 7 dni przed rozpocz((ciem obrad. Jednoczesnie powinni ani 
otrzymae porz~dek obrad oraz niezb((dne dokumenty i materialy. 

§ 17. Posiedzenia Zgromadzenia s~protokolowane. Protokol winien bye 
przyj((ty przez Zgromadzenie na kolejnym posiedzeniu. 

§ 18. Czlonkowie s~ obowillZani brae udzial w pracach Zgromadzenia. 

§ 19. 1. Dzialalnose Zgromadzenia Zwi¢u jest jawna, a jej ograniczenia mog~ 

wynikae wyl~cznie z ustaw. 

2. Jawnose dzialania Zgromadzenia ZwiljZku obejmuje prawo uzyskiwania 
przez kazdego informacji co do dzialalnosci Zgromadzenia ZwiljZku. 

3. Dysponentem dokumentow Zgromadzenia ZwiljZku jest Przewodnicz~cy 

Zgromadzenia ZwiljZku lub wyznaczona przez niego osoba. 

4. Udost((pnieniu podlegaj~ dokumenty (zwane dalej dokumentami publicznymi) 
a charakterze urz((dowym tj.:
 
a) uchwaly Zgromadzenia
 
b) protokoly z posiedzeil Zgromadzenia
 
c) wnioski, opinie Zgromadzenia
 
d) uchwaly Zarz~du.
 

5. Dokumenty publiczne s~jawne z wyl~czeniem: 

dokumentow zawieraj~cych informacje meJawne w rozumieniu 
ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. a ochronie informacji niejawnych 
(t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, paz. 1631 z poiniejszymi zmianami), 

-	 dokumentow zawieraj~cych informacje obj((te tajemnic~ skarbow~ 

w rozurnieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja 



podatkowa (1. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z poZniejszymi 
zmianami), 

- dokumentow zawierajl\.cych informacje obje<te tajemniq 
statystycznl\. w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku 0 

statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z pomiejszymi 
zmianami), 

- dokumentow zawierajl\.cych informacje obje<te tajemnicl\. bankowl\. 
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe 
(1. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z pomiejszymi zmianami), 

- dokumentow obje<tych ochronl\. zbiorow danych osobowych w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych 
osobowych (1. j. Dz. U. z 2002 r. Nr lOl, poz. 926 z pomiejszymi 
zmianami), 

- dokumentow mogl\.cych naruszye dobra osobiste osob fizycznych 
lub prawnych w rozumieniu art. 23 i 24 ustawy kodeks cywilny, 

- innych dokumentow 0 ile przepis ustawy przewiduje ograniczenie 
ich jawnosci. 

6. Udoste<pnienie dokumentow publicznych obejmuje prawo do: 
a) uzyskania informacji 0 dokumentach, 
b) wgll\.du do dokumentow (w obecnosci wyznaczonego pracownika). 

7. Informacji 0 dokumentach publicznych udziela pracownik wskazany przez 
Przewodniczl\.cego Zgromadzenia. Pracownik ten wskazuje uprawnionemu 
forme< w jakiej dokument jest udoste<pniany do wgll\.du. 

8. WgIl\.d do dokumentow publicznychjest realizowany w formie: 
a) powszechnej publikacji dokonywanej w Dzienniku Urze<dowym 

Wojewodztwa Swie<tokrzyskiego (zasady i tryb oglaszania dokumentow 
w Dzienniku Urze<dowym okrdla ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. 
o oglaszaniu aktow normatywnych i innych aktow prawnych - 1. j. 
Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z pom. zm.), oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej (zasady i tryb oglaszania informacji okrdla 
ustawa z 6 wrzesnia 2001 roku 0 doste<pie do informacji publicznej 
Dz. U. Nr 112 poz.1198 z pom. zm.), 

a)	 bezposredniego udoste<pnienia dokumentu uprawnionemu na jego 
pisemny (zawierajl\.cy uzasadnienie) wniosek. Udoste<pnienie naste<puje 
niezwlocznie, a w przypadku gdy dokument nie moze bye udoste<pniony 
niezwlocznie nale:zy okreslie termin udoste<pnienia jednak nie dluZszy 
niz 7 dni od daty zlozenia wniosku. 

9. Bezposrednie udostetpnienie dokumentu publicznego uprawnionemu dotyczy 



tych dokument6w, kt6rych udostc<pnienie nie jest dokonane w formie 
powszechnej publikacji. WgI~d do dokument6w odbywa sic< w obecnosci 
wyznaczonego pracownika. 

10. Uprawniony ma prawo do sporz~dzania wlasnych notatek i odpis6w. 

II. Odmowa udostc<pnienia dokumentu nastc<puje na pismie z podaniem 
uzasadnienia. 

§ 20. Glosowanie w Zgromadzeniu jest jawne, chyba ze ustawa 0 samorz~dzie 

gminnym stanowi inaczej. 

§ 21. Uchwaly Zgromadzenia s~podejmowanebezwzglc<dn~wic<kszosci~ 

glos6w statutowej liczby czlonk6w Zgromadzenia w glosowaniu jawnym, 
chyba ze ustawa stanowi inaczej. 

§ 22. Kazdemu czlonkowi Zgromadzenia przysluguje prawo jednego glosu. 

§ 23. Szczeg610we zasady obradowania na Zgromadzeniu okresla regulamin. 

I) Przewodnicz~cy Zarz~du, 

2) Z-ca Przewodnicz~cegoZarz~du, 

3) Czlonkowie w liczbie 2. 

§ 25. 1. Czlonkowie Zarz~du s~ wybierani przez Zgromadzenie bezwzglc<dn~ 

wic<kszosci~glos6wstatutowej liczby czlonk6w Zgromadzenia, na okres 
kadencji, kt6ra trwa do uplywu kadencji rad gmin tworz~cych Zwil\Zek. 
Zarz~d ustc<puj~cy na skutek uplywu kadencji pelni swe obowi~zki do 
czasu ukonstytuowania sic< Zgromadzenia w nowym skladzie i wyboru 
Zarz~du na nastc<pn~kadencjc<. 

2. Czlonkowie Zarz~du wybrani spoza Zgromadzenia nie mog~ stanowi6 wic<cej 
niz 1/3 skladu Zarz~du. Zastc<pca Przewodnic~cego Zarz~du wybierany jest 
na wniosek Przewodnicz~cegoZarz~u. 

3. Zgromadzenie wybiera Przewodnic~cegoZarz~du w oddzielnym jawnym 
glosowaniu bezwzglc<dn~wic<kszosci~glos6wstatutowego skladu 
Zgromadzenia. 



4. Odwolanie Zarzl\du lub poszczeg6lnychjego czlonk6w przed uplywem 
kadencji nastl;?puje w glosowaniujawnym bezwzgll;?dnll. wil;?kszoscill.glos6w 
statutowej liczby czlonk6w Zgromadzenia, z tym zastrzezeniem, ze 
glosowanie w sprawie odwolania Przewodniczll.cego Zarzll.du Zgromadzenie 
przeprowadza po zapoznaniu sil;? z opinill.Komisji Rewizyjnej, na nastl;?pnej 
sesji, na kt6rej zgloszono wniosek 0 odwolanie. 

5. W razie odwolania Zarzll.du Zgromadzenie wybiera w cil\.gu miesill.ca nowy 
ZarZll.d. Do czasu wybrania nowego Zarzll.du dotychczasowy Zarzll.d 
wykonuje swoje obowill.zki. 

§ 26. Na zasadach ustalonych przez Zgromadzenie czlonkom Zgromadzenia 
i Zarzll.du przyslugujll. diety oraz zwrot koszt6w podr6:zy sluZbowych, jezeli 
nie sll.zatrudnieni w Zwi¢u. 

§ 27. Do zakresu dzialania Zarzll.du nalezll. wszystkie sprawy nie zastrzezone 
ustawll. i statutem na rzecz Zgromadzenia. 

W szczeg6lnosci do zakresu dzialania Zarzll.du nale:zy: 

1) zarzll.dzanie majll.tkiem Zwi¢U w oparciu 0 zasady niniejszego statutu 
i uchwaly Zgromadzenia, 

2) przyjmowanie darowizn, zapis6w i spadk6w na rzecz Zwi¢U, 

3) nadz6r nad dzialalnoscill. zaklad6w i jednostek organizacyjnych Zwi¢u, 

4) sporzll.dzanie projekt6w budZetu Zwi¢U, przedstawianie Zgromadzeniu 
rocznych sprawozdait Zwi¢U, 

5) skladanie Zgromadzeniu sprawozdan z dzialalnosci, wykonania budzetu 
i stanu majll.tkowego Zwi¢U, 

6) informowanie Zgromadzenia 0 planowanych zmianach cen energii cieplnej 
stosowanych w taryfie, 

7) wystl;?powanie do Urzl;?du Regulacji Energetyki 0 ustalenie i zmianl;? 
cen - taryf stosowanych przez Zwi!jZek: zgodnie z obowi!jZUjll.cymi 
przepisami uStaWY prawo energetyczne i przepisami wykonawczymi oraz 
w oparciu 0 aktualne koncesje, 

8) przygotowywanie projekt6w uchwal Zgromadzenia i wykonywanie tych 
uchwal, 



9) wnioskowanie 0 zmiance liczby przedstawicieli gmin. 

§ 28. Zarz!\d podejmuje rozstrzygnicecia w formie uchwal, zwyldl:\. wicekszoscil:\. 
glos6w w obecnosci co najmniej polowy statutowego sldadu ZarZl:\.du. 
W przypadku r6wnosci glos6w rozstrzyga glos Przewodniczl:\.cego ZarZl:\.du. 

§ 29. Przewodniczl:\.cy Zarzl:\.du: 

1) reprezentuje Zwi~ek na zewnl:\.trz, 

2) organizuje pracce Zarzl:\.du, 

3) uczestniczy w posiedzeniach Zgromadzenia, 

4) prowadzi korespondencjce i podpisuje pisma, dokumenty i ogloszenia 
Zwi¢u, 

5) zawiera umowy 0 pracce z pracownikami zatrudnionymi w Zwi~, a takZe 
jest zwierzchnikiem wszystkich pracownik6w Zwi~, 

6) kieruje administracjl:\.Zwi¢u, 

7) podejmuje czynnosci nalezl:\.ce do wlaSciwosci Zarz!\du w sprawach nie 
cierpil:\.cych zwloki. Czynnosci te wymagajl:\.zatwierdzenia na najblizszym 
posiedzeniu Zarzl:\.du, 

8) przekazuje uchwaly Zgromadzenia w ci~u 7 dni od claty ich podjcecia 
Wojewodzie Swicetokrzyskiemu, a w zakresie spraw budzetowych 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

§ 30. Do wamosci dokumentu, mocl:\.kt6rego Zwi~ek zaci~a zobowi~ania 

wobec os6b trzecich potrzeba obok podpisu Przewodniczl:\.cego Zarz!\du, 
takZe podpisu czlonka Zarz!\du i kontrasygnaty Gl6wnego Ksicegowego 
Zwi~. 

§ 31. W sprawach nie uregulowanych w statucie do Przewodniczl:\.cego ZarZl:\.du 
stosuje sice odpowiednio przepisy dotyczl:\.ce pracownik6w samorzl:\.dowych. 

Czrsc IV
 
Komisja Rewizyjna
 



§ 32. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kolegialnym powolanym do kontroli 
dzialalnosci ZarZ/ldu i sklada si~ z 2 czlonkow, ktorych wybiera 
i odwoluje Zgromadzenie na okres kadencji rad gmin. 

2. W sklad Komisji Rewizyjnej nie moga,. wchodzie czlonkowie Zarza,.du, 
Pracownicy Zwia,.zku oraz Przewodnicza,.cy Zgromadzenia 
i Wiceprzewodnicza,.cy Zgromadzenia. 

3. Do Komisji Rewizyjnej moma powolae tylko osoby sposrod czlonkow 
Zgromadzenia. Przewodnicza,.cym Komisji Rewizyjnej jest osoba wybrana 
przez Zgromadzenie. 

4. Uchwaly Komisji Rewizyjnej zapadaja,.zwykla,. wi~kszoscia,.glosow. 

W przypadku rownosci glosow rozstrzyga glos Przewodnicza,.cego 
Komisji. 

§ 33. 1. Komisja Rewizyjna bada roczne sprawozdanie z dzialalnosci Zwia..zku, 
bilans Zwia..zku, opiniuje wykonanie budzetu oraz wyst~puje z wnioskiem 
o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium. 

2. Komisja Rewizyjna opiniuje wnioski 0 odwolanie Zarza,.du 
i Przewodnicza,.cego Zarza,.du. 

3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do dorainych rewizji kas Zwia..zku oraz 
kontroli wszelkich jego zakladow, placowek i jednostek organizacyjnych. 
Sposob dokonywania kontroli okreSla osobny regulamin uchwalony przez 
Zgromadzenie. 

4. Komisja Rewizyjna sklada Zgromadzeniu plan pracy oraz sprawozdanie 
ze swej dzialalnosci. 

Cz~sc V
 
Majlltek i gospodarka Zwillzku
 

§ 34. 1. Maja,.tek Zwia,.zku jest odr~bny od maja,.tku czlonkow Zwia..zku 
i powinien bye odr~bnie zarza,.dzany. 

2. Maja,.tek Zwia,.zku polozony na terenie danej gminy czlonkowskiej sluZy 
do zaspokajania potrzeb w zakresie dostaw ciepla dla mieszkailcow tejze 
gmmy. 

3. Ksi~gowose Zwia,.zku winna bye prowadzona odr~bnie od ksi~gowosci 

czlonkow Zwi¢u. 



§ 35. Dochody z maj1ltku Zwi¥ku powinny bye uZyie na prowadzenie 
dzialalnosci i utrzymanie Zwi¥ku. 0 przeznaczeniu nadwyili dochod6w nad 
wydatkami decyduje Zgromadzenie Zwi¥ku. 

§ 36. Dochodami Zwi1lzku S1l: 

1) dochody z maj1ltku, zaklad6w i urz1ldzen Zwi¥ku, w tym wplywy z oplat 
za dostawlt ciepla, 

2) dotacje, darowizny, zapisy, spadki 

3) wplywy jednorazowe uzyskane ze sprzedazy czltsci maj1ltku, 

4) wplywy uzyskane z prowadzenia dzialalnosci gospodarczej. 

§ 37. lei:eli dochody Zwi¥ku nie wystarczaj1lna pokrycie wydatk6w niedob6r 
rozklada silt na czlonk6w Zwi¥ku proporcjonalnie do wniesionego 
maj1ltku. 

§ 38. Zarz1ld Zwi¥ku opracowuje projekt budzetu obejmuj1lcy wszystkie 
dochody i wydatki spodziewane w danym roku, i przedklada do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie do 15 listopada roku 
poprzedzaj1lcego rok budzetowy. 
Budzet powinien bye rozpatrzony i uchwalony przez Zgromadzenie 
do 31 marca roku obrachunkowego. 

§ 39. Ksiltgowose Zwi1lzku prowadzi Gl6wny Ksiltgowy Zwi¥ku. 
Po uplywie roku obrachunkowego Zarz1ld w terminie ustalonym przepisami 
powinien zloZye Zgromadzeniu sprawozdanie z wykonania budzetu oraz 
informacjlt 0 wszelkich innych dochodach i wydatkach Zwi¥ku. 

§ 40. Za zobowi1\Zania wobec os6b trzecich Zwi1\Zek odpowiada calym 
maj1ltkiem, a byli czlonkowie Zwi¥ku odpowiadaj1lza wszelkie 
zobowi1\Zania Zwi¥ku powstale do chwili ich wyst1lPienia ze Zwi¥ku, 
proporcjonalnie do wniesionego maj1ltku. 

§ 41. 1. Zwi1\Zek prowadzi gospodarklt finansow1l w oparciu 0 budzet 
uchwalony zgodnie z obowi1\ZUj1lcymi przepisami prawa budi:etowego 
i wydanymi do niego aktami wykonawczymi. 

2. Sprawy zarz1ldu maj1ltkiem, dzialalnosci zaklad6w, plac6wek i jednostek 
organizacyjnych Zwi1lzku, jak tei: sprawy zbywania i nabywania 



nieruchomosci oraz zacia.gania pOZyczek i lokowania kapita16w reguluj3c. 
odre<bne przepisy. 

CZ\lSC VI
 
Zmiany w skJadzie i rozwi~zanie Zwi~zku.
 

§ 42. 0 przystlijJieniu do Zwi¢u rozstrzyga Rada Gminy przyste<puj3c.cej oraz 
rady gmin be<d3c.ce czlonkiem Zwi¢U, w drodze uchwal 0 zmianie statutu. 

§ 43. Uchwala Rady Gminy 0 przystlijJieniu do Zwi¢U powinna zawierac 
stwierdzenie 0 przyje<ciu Statutu Zwi¢u. 

§ 44. 1. Zmiana granic gminy nie powoduje utraty czlonkostwa Zwi¢U. 

2. Gmina ma obowia,zek zawiadomic Zwia,zek 0 zmianie granicy. 

3. Rada Gminy moze wystlijJic 0 zmiane< zakresu mienia wniesionego do 
Zwi¢U, jezeli zmiana granicy wplyne<la na zmniejszenie swiadczen 
Zwi¢u na rzecz gminy lub zainteresowania gminy dzialalnosci3c. Zwi¢U. 

§ 45. Czlonkostwo w Zwia,zku ustaje w razie: 

1) wystlijJienia czlonka ze Zwi¢U, 

2) Iikwidacji jednostki podzialu terytorialnego pocia.gaj3c.cej za sob3c. zniesienie 
gmmy. 

§ 46. 1. Czlonek Zwi¢U zobowia,zany jest powiadomic Zwia,zek 0 zamiarze 
wystlijJienia ze Zwi3c.zku na pOl roku przed koncem roku kalendarzowego. 

2. Czlonkostwo ustaje w naste<pnym roku kalendarzowym, z koncem miesi3c.ca 
w kt6rym skonczyl sie< sezon grzewczy. 

3. Wyste<puj3c.cemu ze Zwi¢U czlonkowi naleZy zwr6cic to co wni6s1 i wplacil 
oraz zaliczon3c. na jego rzecz stosownie do § 10 pkt 11 wartosc maj3c.tku 
powstalego w czasie dzialania Zwi¢U 

§ 47. W pokryciu strat byly czlonek uczestniczy na ten rok, w kt6rym ustalo 
czlonkostwo. 

§ 48. Rozwia,zanie Zwia,zku naste<puje na skutekjednobrzmi3c.cych uchwal rad 
gmin - czlonk6w zwi3c.zku. 



§ 49. W wypadku rozwi~ania Zwi~, jego maj1ltek nieruchomy po 
zaspokojeniu wszelkich zobowi1lzail i roszezen wierzycieli zostaje 
zwrocony gminom czlonkowskim na terenie ktorychjest polozony. 
Pozostaly maj1ltek zostaje zwrocony gminom ezlonkowskim 
proporejonalnie do zwracanego im maj1ltku nieruchomego. Nie dotyczy to 
urz1ldzen eksploataeyjnych i technicznyeh seisle przypisanych do danego 
obiektu. 

§ 50. 1. Do rozwi~ania Zwi~ stosuje sic< odpowiednio przepisy 0 likwidacji 
przedsic<biorstw panstwowych. 

2. Likwidaejc< Zwi1lzku przeprowadza likwidator powolany przez Zgromadzenie. 
3. Do obowi¢ow likwidatora w szczegolnosei nalei;y przeprowadzenie 

likwidacji Zwi1lzku po uprzedniej kontroli dokumentow Zwi1lzku, ustaleniu 
stanu maj1ltku i opraeowaniu planu likwidacji (w tym planu finansowego). 

§ 51. Plan likwidaeji zatwierdza Zgromadzenie po wysluehaniu opinii Komisji 
Rewizyjnej. 

§ 52. Zatwierdzony plan likwidacji Zwi~ wywiesza sic< w siedzibie Zwi1lzku 
i przesyla do wiadomosci Regionalnej Izby Obraehunkowej i Wojewody 
Swic<tokrzyskiego. 

§ 53. Po uplywie szeseiu miesic<cy od dnia ogloszenia planu likwidaeji Zwi1lzku 
- ezlonkowie Zwi1lzku przejmuj1lprzypadaj1lce im czc<sci maj1ltku, ehyba 
Ze zgloszono wobee planu zastrzezenia uzasadniaj1lce jego zmianc<. 

§ 54. Nie odebrane kwoty pieniC<Zne przeznaczone na zaspokojenie roszczen 
osob trzecich sklada sic< do depozytu s1ldowego. 

Cz~sc VII 

§ 55. Nadzor nad Zwi~kiem sprawuje Prezes Rady Ministrow, Wojewoda 
Swic<tokrzyski, a w zakresie spraw budZetowyeh Regionalna Izba 
Obrachunkowa. 

§ 56. Zakres i sposob nadzoru okresla ustawa z dnia 8 marea 1990 r. 
o samorz1ldzie gminnym (1. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142,poz. 1591 z poin. zm.). 

§ 57. 1. Rozstrzygnic<eie nadzorcze moze bye zaskarzone do W.S.A. z powodu 
niezgodnosci z prawem w terminie do 30 dni od daty jego dorc<ezenia. 



2. Skarg~ do W.S.A. sldada organ Zwillzku, kt6rego Uchwal~ uchylillub 
zmienil organ nadzoru. 

Cz~sc VIII
 
Postanowienia koncowe.
 

§ 58. Zmiana niniejszego statutu nast~puje w trybie przyj~tym dla uchwalenia 
statutu. 

§ 59. Statut wchodzi w Zycie z dniem opublikowania go w trybie odr~bnych 

przepis6w w Wojew6dzkim Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa 
Swi~tokrzyskiego. 

PRZEWO NJC~ 
Zgromadze . • nidzie" 

S u- OJ 



Za1llcznik do Statutu 
K.Z.C. "Ponidzie". 

WYKAZ GMIN CZLONKOWSKICH 
1. Gmina Busko-Zdr6j 
2. Gmina Kazimierza Wielka. 


