Załącznik do uchwały Nr LII.738.2014 r
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 30 października 2014 roku

STATUT
Związku Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie
I. Preambuła
My, mieszkańcy Gmin, przekonani, iż ze względów ekonomicznych i technicznych nasze Gminy
nie są w stanie indywidualnie sprostać realizacji zadań z zakresu ochrony dziedzictwa
kulturowego, ochrony środowiska, rozwoju społecznego i gospodarczego poszczególnych Gmin,
postanawiamy zawiązać związek międzygminny, który w naszym imieniu i dla naszego
wspólnego dobra zadania te wykona.
II. Postanowienia ogólne
§ 1.
Nazwa związku międzygminnego zwanego dalej Związkiem brzmi: „Związek Gmin KrynickoPopradzkich” w Muszynie.
§ 2.
Siedzibą Związku jest Muszyna.
§ 3.
Członkami Związku są:
Gminy Województwa Małopolskiego:
1) Gmina Krynica-Zdrój,
2) Gmina Łabowa,
3) Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna,
4) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój,
5) Gmina Rytro,
6) Gmina Stary Sącz.
§ 4.
Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
§ 5.
Związek posiada osobowość prawną.
§ 6.
Związek zostaje utworzony na czas nieokreślony.

§ 7.
W celu wykonania zadań Związek może tworzyć jednostki organizacyjne.
§ 8.
Związek nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze
użyteczności publicznej.
§ 9.
Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), innych powszechnie obowiązujących
przepisów prawa oraz na podstawie niniejszego statutu.
III. Zadania Związku
§ 10.
Zadaniem Związku jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej i usług
uzdrowiskowych oraz realizacja „Strategii Rozwoju Produktu Turystycznego Perły Doliny
Popradu” na obszarze Gmin tworzących Związek w szczególności poprzez:
1) promocję regionu,
2) pozyskanie środków krajowych i zagranicznych na realizację regionalnych przedsięwzięć
w zakresie:
a) rozwoju infrastruktury technicznej,
b) ochrony środowiska i działań proekologicznych,
c) wykorzystywania miejscowych zasobów naturalnych,
d) budowy bazy sportowo-rekreacyjnej oraz obiektów towarzyszących,
3) podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury i tradycji regionalnych.
IV. Organy Związku, ich struktura, zakres i tryb działania
§ 11.
Organami Związku są: Zgromadzenie, Zarząd.
1. Zgromadzenie Związku zwane dalej Zgromadzeniem, które jest organem stanowiącym
i kontrolnym.
2. Kadencja Zgromadzenia wynosi 4 lata lub trwa do czasu wyboru nowych Rad Gmin.
3. Pierwsza kadencja Zgromadzenia trwa do końca kadencji Rad Gmin wybranych w wyborach
w 2002 r.
4. Zarząd Związku zwany dalej Zarządem jest organem wykonawczym Związku.
§ 12.
1. W skład Zgromadzenia wchodzą Wójtowie, Burmistrzowie i po dwóch przedstawicieli
wytypowanych przez Rady Gmin.
2. Każdy członek reprezentowany jest w Zgromadzeniu przez trzech uprawnionych
przedstawicieli.
3. Do kompetencji Zgromadzenia należy:
1) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia,
2) opracowanie i rekomendowanie gminom uchwał - lokalnych przepisów stanowiących
nakazy, zakazy, bodźce i zachęty dla ochrony środowiska naturalnego,
3) ustalenie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów zaciąganych przez Zarząd w roku
budżetowym,

4)
5)
6)
7)

ustalenie wysokości składek członkowskich Związku,
uchwalenie rocznego planu finansowego Związku,
zatwierdzenie kierunków działania Związku,
podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu, o obciążeniu nieruchomości przez
Związek,
8) wybór Zarządu Związku, w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego
i Komisji Rewizyjnej,
9) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i udzielanie absolutorium Zarządowi,
10) odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
11) podejmowanie uchwał o likwidacji oraz rozwiązaniu Związku,
12) tworzenie jednostek organizacyjnych.
§ 13.
1. Zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów statutowej liczby
przedstawicieli.
2. Każdemu z przedstawicieli przysługuje w Zgromadzeniu jeden głos.
3. Zgromadzenie zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia, powiadamiając członków
przynajmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia.
4. Zgromadzenie może być zwołane na wniosek 1/4 składu Zgromadzenia.
5. Zgromadzenie może być zwołane na wniosek Zarządu Związku.
6. Pierwszą sesję Zgromadzenia zwołuje oraz przewodniczy obradom najstarszy wiekiem
przedstawiciel Związku.
7. Zgromadzenie odbywa posiedzenia zwyczajne nie rzadziej niż raz na kwartał.
1.
2.
3.
4.

§ 14.
Organem wykonawczym Związku jest Zarząd.
Zarząd składa się z 6 osób po jednej z każdej Gminy powoływanych i odwoływanych przez
Zgromadzenie. Zarząd Związku stanowią: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego,
członkowie Zarządu w liczbie czterech.
W celu programowej realizacji zadań Związku powołuje Biuro Związku.
Organizację i zasady funkcjonowania Biura Związku określa regulamin organizacyjny
zatwierdzony na wniosek Zarządu przez Zgromadzenie.

§ 15.
Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
1) przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia,
2) realizacja planu finansowego Związku,
3) bieżące kierowanie działalnością Związku,
4) zawieranie umów i porozumień,
5) realizacja uchwał Zgromadzenia,
6) proponowanie kierunków działań Związku,
7) ustalanie regulaminu organizacyjnego Zarządu,
8) nadzór nad działalnością Biura Związku.
§ 16.
1. Zarząd jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić
sprawozdanie finansowe na ostatni dzień roku oraz dokładne pisemne sprawozdanie
z działalności Związku w tym roku.
2. Zarząd odpowiada za gospodarkę finansową Związku.
3. Gospodarka finansowa jest jawna.

§ 17.
1. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał zapadających zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy liczby członków.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu.
3. Oświadczenia woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem i bieżącej działalności
Związku składa Przewodniczący Zarządu i co najmniej jeden członek Zarządu.
§ 18.
1. Przewodniczący i Członkowie Zarządu pełnią funkcje społecznie.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu należy:
a) zwoływanie posiedzeń Zarządu,
b) wykonywanie obowiązków pracodawcy w stosunku do pracowników Biura Związku,
c) reprezentowanie Związku na zewnątrz.
§ 19.
1. Zgromadzenie kontroluje działalność Zarządu, w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzej przedstawiciele, z wyjątkiem będących członkami
Zarządu oraz pełniących funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia i Wiceprzewodniczącego
Zgromadzenia.
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Związku i występuje z wnioskiem do
Zgromadzenia w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi. Wniosek
w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
4. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Zgromadzenie w zakresie kontroli.
5. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o roczny plan uchwalony przez Zgromadzenie, może
również podejmować doraźne kontrole na zlecenie Zgromadzenia.
6. O sposobie udostępniania i publikacji wyników kontroli decyduje Zgromadzenie.
7. Szczegółowy tryb i formy pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji
zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia.
§ 20.
Zgromadzenie Związku może powołać inne komisje stałe lub doraźne na czas realizacji
określonych zadań.
V. Gospodarka finansowa Związku i majątek Związku
§ 21.
Majątek Związku jest odrębnym od majątku Gmin i jest odrębnie zarządzany.
Związek samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego.
Plan finansowy jest uchwalany na rok kalendarzowy.
Dochodami Związku są:
1) udziały wnoszone przez poszczególnych członków,
2) składki członkowskie,
3) środki finansowe pozostałe z lat ubiegłych,
4) dotacje celowe,
5) zyski z działalności gospodarczej,
6) zaciągnięte pożyczki i kredyty,
7) spadki, zapisy i darowizny,
8) inne wpływy.
5. Związek za swoje zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem.
1.
2.
3.
4.

§ 22.
1. Gminom tworzącym Związek przysługuje równe prawa do korzystania z obiektów i urządzeń
Związku.
2. Związek samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników
majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w obowiązujących przepisach prawa.
§ 23.
1. Jeżeli korzystanie z obiektów i urządzeń Związku uzależnione jest od ponoszenia kosztów lub
nakładów na ich remont, odbudowę, rozbudowę, a obiekty i urządzenia służą więcej niż jednej
Gminie, korzystanie z nich uzależnione jest od pokrycia kosztów i nakładów przez tę Gminę
członka Związku, która korzysta z tych obiektów i urządzeń.
2. Stopień partycypacji w kosztach i nakładach jest proporcjonalny do stopnia korzystania przez
daną Gminę z obiektu lub urządzenia Związku.
3. Korzystanie z obiektów i urządzeń Związku przez inne podmioty, jest możliwe wyłącznie na
podstawie stosowanych umów cywilno-prawnych.
§ 24.
1. Obiekty i urządzenia powstałe w wyniku działalności Związku po zakończeniu ich realizacji
mogą być przekazane gminom uczestniczącym w Związku, którym wymienione obiekty
i urządzenia będą służyć.
2. Regulacja podziału majątku i zasad korzystania z niego następuje proporcjonalnie do stopnia
korzystania przez daną Gminę z danego obiektu lub urządzenia.
§ 25.
Do gospodarki finansowej Związku stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej
gmin.
§ 26.
1. Członkowie Związku ponoszą koszty działalności Związku poprzez opłacanie
obowiązujących składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie.
2. Koszty wspólnej działalności Związku ponoszone są przez członków Związku w wysokości
proporcjonalnej do zaangażowania na rzecz poszczególnych gmin.
3. Członkowie Związku uczestniczą w zyskach proporcjonalnie do wielkości wniesionych
wkładów członkowskich do majątku Związku.
4. Na takiej samej zasadzie członkowie Związku pokrywają straty wynikające ze statutowej
działalności.
5. W przypadku powstania strat nadzwyczajnych wynikłych ze zdarzeń losowych,
Zgromadzenie podejmie uchwałę zobowiązującą członków do wniesienia dodatkowej opłaty
proporcjonalnie do wniesionego wkładu.
VI. Zasady przystępowania i występowania członków oraz zasady rozliczeń majątkowych
§ 27.
Przystąpienie do Związku innych członków niż wymienieni w § 3, wymaga spełnienia warunków
określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i zgody Zgromadzenia oraz stosownej zmiany Statutu Związku.
§ 28.
1. Każdy Członek może wystąpić ze Związku w ostatnim dniu roku kalendarzowego
z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. W przypadku wystąpienia ze Związku, składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.

VII. Zasady likwidacji Związku
§ 29.
Rozwiązanie Związku następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia podjętej bezwzględną
większością głosów w obecności 2/3 statutowego składu Zgromadzenia.
§ 30.
Związek ulega rozwiązaniu po przeprowadzeniu likwidacji.
§ 31.
1. Zgromadzenie powołuje likwidatora Związku, który w okresie do trzech miesięcy od daty
uchwały o otwarciu likwidacji Związku sporządza sprawozdanie z otwarcia likwidacji, a po
jej przeprowadzeniu sprawozdanie z zakończenia likwidacji.
2. Sprawozdanie z zakończenia likwidacji zatwierdza Zgromadzenie.
§ 32.
1. Termin zakończenia likwidacji ustala Zgromadzenie.
2. Po zakończeniu likwidacji pozostały majątek podlega zwrotowi członkom proporcjonalnie do
wniesionych przez nich udziałów.
§ 33.
Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.
§ 34.
Statut wchodzi w życie po zarejestrowaniu z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

