
UCHWAŁA NR LXXII/343/2021 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI 

AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ" 

z dnia 15 listopada 2021 r. 

w sprawie:zmiany Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznańskiej” 

Na podstawie art.67a ust. 1 oraz art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), § 13 pkt 22 i § 35 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2013 r., 
poz. 4609 z późn. zm.) oraz po uzgodnieniu projektu zmiany Statutu Związku z Wojewodą Wielkopolskim 
pismem nr KN-I.420.7.2021.22 z dnia 08 października 2021 r., Zgromadzenie Związku Międzygminnego 
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (tj. Dz. Urz. 
Woj. Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2013 r., poz. 4609 z późn. zm.) § 29 otrzymuje brzmienie: 

§ 29. Uczestnictwo w Związku ustaje w razie:  

1) wystąpienia uczestnika ze Związku, z zastrzeżeniem § 34 ust. 5.  

2) usunięcia uczestnika ze Związku,  

3) zakończenia likwidacji Związku i jego wykreślenia ze stosownego rejestru.”  

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. 

 

   

Przewodniczący  
Zgromadzenia Związku  

Międzygminnego  
"Gospodarka Odpadami  

Aglomeracji Poznańskiej" 
 
 

Tomasz Robert Zwoliński 
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UZASADNIENIE 

W świetle art. 67a ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 
r. poz. 1372 z późn. zm., dalej jako „Ustawa”), „zmiany statutu związku dokonuje zgromadzenie 
związku w formie uchwały. Przepisy art. 67 ust. 1a i 1b stosuje się odpowiednio”.  
 
Zgodnie z treścią art. 67 ust. 1a Ustawy, uchwałą nr XXIII/30/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. Zarząd 
Związku przekazał Wojewodzie Wielkopolskiemu projekt Statutu Związku celem jego uzgodnienia. 
Rozstrzygnięcie organu nadzoru  w tej sprawie wpłynęło do Biura Związku w dniu 12 października 
2021 r. (pismo nr KN-I.420.7.2021.22 z dnia 08 października 2021 r.). Wojewoda Wielkopolski 
uzgodnił ww. projekt zmiany Statutu wskazując, że projektowana zmiana nie budzi zastrzeżeń pod 
względem zgodności z prawem.  
 
Uzasadniając potrzebę zmiany Statutu Związku, należy wskazać, co następuje. 
 
W toku spotkania w dniu 17.06.2021 r. z Burmistrzem, Sekretarzem i pracownikami Urzędu Miasta 
i Gminy Pobiedziska oraz zespołem radców prawnych tej Gminy w temacie Uchwały Zgromadzenia 
Związku podjętej w dniu 31.05.2021 r. i ewentualnego złożenia sprzeciwu przez Gminę 
Pobiedziska zgodnie ustalono, że Przewodniczący Zgromadzenia ZM „GOAP” wystąpi z propozycją 
do Zarządu Związku Międzygminnego aby terminie do dnia 25 czerwca 2021r. podjęta została 
uchwała w zakresie zmiany paragrafu 29 Statutu, w ten sposób, że w pkt.1 po przecinku dodany 
zostanie zapis „z zastrzeżeniem brzmienia paragrafu 34 ust.5” i ewentualnie innych zapisów 
Statutu, których zmiana okaże się konieczna dla zapewnienia spójności zapisów Statutu. Mając na 
uwadze fakt, że wprowadzenie zaproponowanej przez Gminę Pobiedziska i Przewodniczącego 
Zgromadzania Związku zmiany nie stoi w sprzeczności z zasadami technik prawodawczych, a także 
usunie wątpliwości uczestników Związku w zakresie ich dalszego funkcjonowania w ZM GOAP w 
okresie likwidacji Zgromadzenie postanowiło przychylić się do wyżej opisanego wniosku o 
wprowadzenie zmiany Statutu. 
 
 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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