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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 13 sierpnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia zmiany statutu związku międzygminnego pod nazwą "Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej" z siedzibą w Poznaniu
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 pod nazwą „Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą w Poznaniu (opubl. w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r.
poz. 4555; z 2013 r. poz. 1701, 4609 i 4718 oraz z 2015 r. poz. 4967), po jej wpisaniu do Rejestru związków
międzygminnych, wynikającą z uchwały nr XLV/241/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 30 maja 2019 r.:
§ 1. Przyjmuje się i uchwala zmianę Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej” o następującej treści:
1. zmienia się brzmienie § 5 ust. 3 w ten sposób, że po wyrazie „wykonywanie” dodaje się wyraz
„następujących” oraz po wyrazie „gmin” i po przecinku skreśla się wyrazy „a w szczególności”
2. zmienia się § 5 ust. 3 pkt 10) lit. d) i nadaje mu następujące brzmienie:
„d) miejscach i podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący
z gospodarstw domowych,”.
3. zmienia się § 10 ust. 3 i nadaje mu następujące brzmienie:
„3. Zgromadzenie kontroluje działalność Zarządu i związkowych jednostek organizacyjnych, poprzez
powołaną w tym celu Komisję Rewizyjną oraz Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.”.
4. zmienia się § 13 pkt 13) i nadaje mu następujące brzmienie:
„13) powołanie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz innych doraźnych
komisji,”.
5. zmienia się § 14 ust. 1 i nadaje mu następujące brzmienie:
„1. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Związku zwołuje Prezydent Miasta Poznania określając
termin jego przeprowadzenia w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia Statutu Związku, z podaniem czasu
i miejsca posiedzenia. Pierwsze Zgromadzenie Związku nowej kadencji zwołuje Prezydent Miasta
Poznania, na dzień przypadający w ciągu 30 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad
gmin na obszarze Związku. Na posiedzeniu tym Prezydent Miasta Poznania zarządza wybór
Przewodniczącego Zgromadzenia Związku.”.
6. zmienia się § 14 ust. 11 i nadaje mu następujące brzmienie:
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„11. Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane. Obrady Zgromadzenia są transmitowane
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad oraz protokoły są
udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Związku oraz w inny sposób
zwyczajowo przyjęty”.
7. zmienia się § 16 ust. 5 i nadaje mu następujące brzmienie:
„5. Funkcji członka Zarządu i Przewodniczącego Zarządu nie można łączyć z funkcją
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku, członka Komisji Rewizyjnej
Związku oraz członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.”.
8. zmienia się brzmienie § 18 ust. 6 w ten sposób, że po wyrazie „należy” skreśla się wyraz
„w szczególności”.
9. dodaje się § 19a o następującej treści:
„1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji udziela wsparcia Zgromadzeniu Związku w przyjmowaniu
i rozpatrywaniu skarg na działalność Zarządu lub jednostek organizacyjnych Związku oraz wniosków
i petycji składanych przez mieszkańców gmin uczestników Związku.
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji powoływana jest na zasadach opisanych w § 18 ust. 1,
w sposób przewidziany dla powoływania Komisji Rewizyjnej.
3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z 3 osób, które wybiera się spośród członków
Zgromadzenia Związku, z wyłączeniem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia
Związku. W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Związku.
4. Uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zapadają zwykłą większością głosów w obecności
wszystkich członków Komisji.
5. Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy:
1) przyjmowanie skarg na działalność Zarządu oraz jednostek organizacyjnych Związku;
2) rozpatrywanie skarg, o których mowa w pkt. 1 oraz przygotowywanie propozycji odpowiedzi
przedkładanych Zgromadzeniu Związku;
3) przyjmowanie wniosków i petycji składanych przez obywateli – mieszkańców gmin uczestników
Związku oraz przygotowywanie propozycji odpowiedzi przedkładanych Zgromadzeniu Związku;
6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji współdziała z Komisją Rewizyjną w zakresie skarg
składanych na działalność Zarządu lub jednostek organizacyjnych Związku, w szczególności
udostępniane są członkom Komisji materiały z przeprowadzonych kontroli doraźnych oraz inne
dokumenty dotyczące działalności Zarządu lub jednostek organizacyjnych Związku.
7. Sposób i tryb pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa szczegółowo Regulamin Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji uchwalany przez Zgromadzenie Związku.”.
10. zmienia się § 21 i nadaje mu następujące brzmienie:
„§ 21. 1. Wszyscy uczestnicy Związku ponoszą koszty działalności Związku proporcjonalnie do
liczby mieszkańców, ustalone w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 czerwca
roku poprzedniego.
2. Jednym ze sposobów ponoszenia kosztów jest składka członkowska.
3. Składki płatne są z góry w następujących ratach i terminach:
1) ¼ składki do dnia 15 stycznia danego roku,
2) ¼ składki do dnia 15 kwietnia danego roku,
3) ¼ składki do dnia 15 lipca danego roku,
4) ¼ składki do dnia 15 października danego roku.
4. Zwłoka w płatności którejkolwiek z rat spowoduje naliczenie odsetek ustawowych od dnia
wymagalności poszczególnej raty do dnia zapłaty oraz stanowi podstawę do wystąpienia przez Związek
do właściwego sądu z powództwem o zapłatę.
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5. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Zarządu składka członkowska może wynosić 0. Nie
podjęcie uchwały określającej wysokość składki oznacza, że składka członkowska wynosi w danym roku
budżetowym 0 zł.”.
11. zmienia się § 22 ust. 4 i nadaje mu następujące brzmienie:
„4. Jeżeli dochody własne Związku oraz świadczenia uczestników Związku (składki członkowskie)
nie wystarczają na pokrycie kosztów działalności Związku – Uczestnicy Związku zobowiązani są
dokonać dopłaty w wysokości uchwalonej przez Zgromadzenie Związku, przy czym wysokość dopłaty
określa się według zasady wyrażonej w § 21 ust. 1.”.
12. zmienia się § 33 i nadaje mu następujące brzmienie:
„§ 33. 1. Uczestnikowi ustępującemu lub usuniętemu ze Związku nie zwraca się wniesionych przez
niego składek członkowskich oraz dopłat.
2. Uczestnik występujący lub usunięty ze Związku jest zobowiązany do pokrycia strat powstałych
do dnia opuszczenia Związku. Przy obliczaniu wysokości straty odpowiednio stosuje się postanowienia
§ 21 ust. 1 Statutu Związku.”.
13. zmienia się § 34 ust. 4 i nadaje mu następujące brzmienie:
„4. Z kwoty uzyskanej w wyniku zbycia majątku Związku, uczestnikom zwraca się kwotę
w wysokości obliczonej według zasady wyrażonej w § 21 ust. 1.”.
§ 2. Pozostałe zapisy Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
pozostają bez zmian.
Wojewoda Wielkopolski
(-) Zbigniew Hoffmann

