
UCHWAŁA NR XLII/339/2013
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Celowego Związku Gmin SGO5

Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W statucie Celowego Związku Gmin SGO5 z siedzibą w Starym Kurowie zmienia się, co następuje: 

1. w §15 ust. 1 dodaje się punkty: 10, 11 i 12: 

10) uchwalenie regulaminu organizacyjnego Biura Związku, 

11) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie przejętych 
zadań, 

12) dokonywanie poboru opłat i windykacji w zakresie przejętych zadań.

2. w § 15 dodaje się ustępy 2, 3, 4, 5: 

2. Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Związku, 

3. Organizację i funkcjonowanie Biura Związku określa regulamin organizacyjny, który opracowuje Kierownik             
Biura, a uchwala Zarząd Związku, 

4. Czynności ze stosunku pracy wobec pracowników Biura Związku wykonuje w imieniu Związku Kierownik             
Biura, a wobec Kierownika Biura - Zarząd Związku, 

5. Zarząd może upoważnić Kierownika Biura do załatwiania niektórych bieżących spraw, podpisywania     
określonej korespondencji, dokumentów, kierowania administracją Biura Związku, jak również reprezentowania       
Związku na zewnątrz, w takim zakresie w jakim nie należy to do innych organów Związku. 

3. w § 20 dodaje się ust. 4: 

4. W zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych zadań, uczestnicy zapewniają  Związkowi: 

1) dostęp do danych z ewidencji ludności oraz zasobu geodezyjno - kartograficznego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Celowego Związku Gmin SGO5. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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Uzasadnienie

Zgodnie z aktualną interpretacją Samorządowego Kolegium Odwoławczego zapisy w statucie Celowego 
Związku Gmin SGO5 w aktualnej wersji nie pozwalają delegować uprawnień zarządu na biuro związku. 
Dlatego wszelkie decyzje i tytuły wykonawcze winny być podpisywane przez wszystkich członków zarządu, co 
znacznie utrudni proces windykacji i roszczeń.
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