
 
 

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY LUBELSKIEGO 

z dnia 14 września 2020 r. 

w sprawie zmian Statutu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie 

Na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrzanych 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 Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 
z 2004 r., Nr 210, poz. 2775, z późn. zm.) po jej wpisaniu do Rejestru związków międzygminnych, wynikającą 
z uchwały Nr VIII.19.20 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 
30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian Statutu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie: 

1) W § 9 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzemieniu: 

„7. Przedstawiciela wyznacza zainteresowana rada gminy.”; 

2) W § 13 ust. 4 - 5 otrzymują brzmienie: 

„4. O zwołaniu zwyczajnego posiedzenia przedstawiciele powinni być powiadomieni na piśmie lub 
w inny skuteczny sposób, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem obrad. Jednocześnie powinni 
otrzymać porządek obrad oraz niezbędne dokumenty i materiały, w tym projekty uchwał. 

5. Posiedzenie nadzwyczajne może być zwołane na wniosek: Zarządu lub co najmniej ¼ członków 
Zgromadzenia. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty i materiały określone w ust. 4. O zwołaniu 
posiedzenia przedstawiciele powinni być powiadomieni na piśmie lub w inny skuteczny sposób.”; 

3) W § 13 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Pierwsze posiedzenie zgromadzenia nowej kadencji zwołuje Zarząd, a przewodniczy mu, do czasu 
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, najstarszy wiekiem przedstawiciel gminy członka związku 
obecny na zgromadzeniu.”; 

4) W § 16 po ust. 2 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu: 

„3. Zarząd jest wybierany i odwoływany w głosowaniu tajnym. 

4. Na członka Zarządu nie może zostać wybrany: 

1) przewodniczący Zgromadzenia, 

2) zastępca przewodniczącego Zgromadzenia, 

3) członek Komisji Rewizyjnej lub innej komisji powołanej przez Zgromadzenie. 

5. Po upływie kadencji Zarząd pełni swoją funkcję do dnia wyboru nowego Zarządu.”; 

5) W §18 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 
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”6/  reprezentuje Związek na zewnątrz.” 

6) W § 19 po ust. 3 dodaje się ust. 4-8 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Zarządu może zarządzić obiegowe głosowanie nad uchwałą w tym za pomocą 
środków komunikowania się na odległość w okresie między posiedzeniami Zarządu, a w szczególności 
w sytuacjach niecierpiących zwłoki. 

5. Uchwały, decyzje administracyjne  i podatkowe, postanowienia oraz zaświadczenia w imieniu 
Zarządu podpisuje Przewodniczący Zarządu. 

6. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zarządu jego prawa i obowiązki przysługują jego 
Zastępcy. 

7. Zarząd może dokonywać podziału pracy pomiędzy swoich członków. 

8. Szczegółowe zasady działania Zarządu może określać Regulamin Zarządu, uchwalany przez 
Zarząd i zatwierdzany przez Zgromadzenie.”; 

7) Zapis § 20 otrzymuje brzmienie: 

„§ 20. 1. Oświadczenia woli w imieniu związku w sprawach majątkowych składa trzech członków 
Zarządu w tym Przewodniczący Zarządu lub jego zastępca. 

2. Zarząd może udzielić przewodniczącemu Zarządu, jego zastępcy lub innemu pracownikowi biura 
upoważnienia do: 

a) składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem 
bieżącej działalności Związku, 

b) wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń, 

c) Pozostałe oświadczenia w imieniu Związku składa Przewodniczący Zarządu. 

d) Jeżeli czynność może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna 
jest kontrasygnata skarbnika Związku (głównego księgowego).”. 
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