
                Załącznik do Uchwały Nr XIV/65/2008 
                                                                                             Rady Gminy w Bytnicy 
                                                                                            z dnia 26 lutego 2008r. 

 
STATUT 

Lubuskiego Związku Gmin 
 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

 
1. Tworzy się Lubuski Związek Gmin zwany dalej „Związkiem”. 
2. Siedzibą związku jest miasto Gubin. 
 

§ 2 
Uczestnikami związku są: 

1. Gmina Gubin o statusie miejskim. 
2. Gmina Gubin o statusie wiejskim. 
3. Gmina Krosno Odrzańskie. 
4. Gmina Maszewo. 
5. Gmina Bytnica. 
6. Gmina Bobrowice. 
7. Gmina Dąbie. 

§ 3 
 
Związek zostaje utworzony na czas nieokreślony. 
 

§ 4 
 
Związek działa na podstawie:  

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.). 

2. Niniejszego Statutu. 
3. Innych przepisów prawa. 

 
§ 5 

 
Zadaniem Związku jest: 

1. Planowanie i realizacja zadań inwestycyjnych i społecznych przy współudziale 
środków strukturalnych UE i EFS oraz budżetu państwa w zakresie: 

a/   rozwoju i promocji turystyki w gminach / m.in. budowa ścieżek rowerowych i 
turystycznych, punktów widokowych, punktów informacji turystycznej, opracowanie 
wspólnych folderów, 
b/ rozwoju i promocji przedsiębiorczości w gminach /m.in. utworzenie powiatowego 
centrum wspierania przedsiębiorczości/ 
c/ aktywizacji społecznej regionu /m.in. utworzenie powiatowego centrum wspierania 
organizacji pozarządowych/ 
d/ podejmowania działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego /m.in. budowa 
systemu informatycznego w gminach /E-Urząd, darmowy Internet, inne/ 
e/ innym, związanym z realizacją zadań statutowych gmin 
2. Reprezentowanie wspólnych interesów członków związku w sprawach współpracy 

komunalnej i inwestycyjnej z samorządami terytorialnymi innych gmin poprzez: 



a. działania zmierzające do nawiązania współpracy z partnerami zagranicznymi, 
b. zawierania porozumień i umów o współpracy gospodarczej w zakresie objętym 

działalnością statutową, 
3. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji . 
4. Reprezentowanie wspólnych, innych interesów gmin . 
 

Organy Związku, ich struktura i tryb działania 
§ 6 

 
1. Organami Związku są: 

a. Zgromadzenie Związku, które jest organem stanowiącym i kontrolnym 
Związku, zwane dalej „Zgromadzeniem”, 

b. Zarząd Związku, zwany dalej „Zarządem”, będącym organem wykonawczym, 
2. Działalność organów Związku jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać 

wyłącznie z ustaw. 
3.  Jawność działania organów Związku obejmuje prawo obywateli do uzyskiwania 

informacji o działalności tych organów. Do rozpoznawania wniosków o udostępnienie 
dokumentów stosuje się przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznych. 

4. Do rozpoznania wniosku o udostępnienie dokumentów uprawniony jest 
Przewodniczący właściwego organu Związku. 

5. Dokumenty mogą być udostępnione w biurze Związku pod nadzorem wyznaczonej 
osoby. Zainteresowany może z nich sporządzać odpisy i notatki. 

6. Przewodniczący organu odmawia udostępnienia dokumentów, których ujawnienie 
naruszyłoby czyjeś dobra osobiste, godziło w przepisy o ochronie informacji 
niejawnych, przepisy o ochronie danych jednostkowych w rozumieniu ustawy o 
statystyce publicznej, naruszałoby tajemnicę państwową, handlową, bankową albo 
inną tajemnicę chronioną ustawą. 

 
Zgromadzenie związku 

§ 7 
 

1. W skład Zgromadzenia wchodzi po dwóch przedstawicieli gmin – członków Związku, 
w tym organ wykonawczy gminy oraz wybrany i delegowany przez radę gminy 
przedstawiciel. 

2. Można być przedstawicielem tylko jednej gminy. 
3. Każdy przedstawiciel ma w Zgromadzeniu jeden głos. 
4. Kadencja Zgromadzenia równa jest kadencji rad gmin, zaś przedstawiciele ustępujący 

na skutek upływu kadencji pełnią swe funkcje do czasu ukonstytuowania się 
Zgromadzenia w nowym składzie. 

 
 
 

§ 8 
 

1. Do właściwości Zgromadzenia należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie 
działania Związku, o ile ustawy lub statut nie stanowią inaczej. 

2. Do wyłącznej właściwości Zgromadzenia należą w szczególności: 
a. przygotowanie projektów zmian statutu Związku, przy czym dla skuteczności 

zmian statutu Związku wymagane jest ich przyjęcie przez rady wszystkich 



gmin będących członkami Związku, bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu każdej z rad, 

b. uchwalenie Regulaminu Obrad Zgromadzenia Związku, Regulaminu Zarządu, 
Regulaminu Biura Związku oraz Regulaminu Komisji Rewizyjnej, 

c. wybór i odwołanie Zarządu, stanowienie o kierunkach jego działania i 
przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, 

d. uchwalenie planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdania z 
wykonania planu finansowego Związku oraz podejmowanie uchwał w sprawie 
udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu, 

e. powołanie i odwoływanie skarbnika – głównego księgowego Związku, 
f. powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej, 
g. tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych Związku, 
h. podejmowanie uchwał o zawiązaniu spółki prawa handlowego oraz uchwał 

dotyczących zasad nabywania i zbywania udziałów lub akcji spółek prawa 
handlowego, 

i. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku wykraczających 
zakres zwykłego zarządu, 

j. określenie granic, do których Zarząd może samodzielnie rozporządzać 
mieniem Związku oraz samodzielnie zaciągać zobowiązania, 

k. zaciąganie kredytów i pożyczek długoterminowych, 
l. ustalanie wysokości i terminów uiszczania rocznych składek członkowskich, 

oraz składek inwestycyjnych, 
m. przyjęcie do Związku nowego członka, 
n. usunięcie lub wykreślenie członka ze Związku w przypadkach określonych w 

statucie, 
o. określenie wynagrodzenia przewodniczącego Zarządu oraz wysokości diet dla 

nieetatowych członków Zarządów Zgromadzenia, 
p. powoływanie komisji problemowych, 
q. powoływanie likwidatorów oraz ustalenie ich wynagrodzenia, 
r. przyjęcie sprawozdania likwidatora z bilansem zamknięcia likwidacji związku, 

a także wskazanie podmiotu (podmiotów) na rzecz którego zostanie 
nieodpłatnie przekazany majątek, o którym mowa w §27 ust. 5 statutu. 

 
§ 9 

 
1. Posiedzenia Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności 

wykonania przez niego obowiązków, Wiceprzewodniczący. 
2. Posiedzenia Zgromadzenia zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 

raz na kwartał. Posiedzenie jest zwoływane także na wniosek Zarządu lub co najmniej 
¼ statutowego składu Zgromadzenia. 

3. O zwołaniu posiedzenia przedstawiciele są powiadamiani pisemnie lub w inny 
skuteczny sposób co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem, a w wyjątkowych 
sytuacjach przynajmniej na 5 dni przed posiedzeniem. 

4. Z powiadomieniem o terminie posiedzenia przedstawiciele otrzymują porządek 
obrad, projekty uchwał oraz niezbędne materiały. 

 
§ 10 

 



1. Zgromadzenie Związku wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów statutowego składu 
Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym. 

2. Do zadań Przewodniczącego należy: 
a. organizowanie pracy Zgromadzenia oraz prowadzenie jego obrad, 
b. nawiązanie stosunku pracy z wybranym przez Zgromadzenie 

Przewodniczącym Zarządu oraz wykonywanie za pracodawcę innych 
czynności ze stosunku pracy z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 2 pkt 15 
statutu. 

 
§ 11 

 
1. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów 

statutowego składu Zgromadzenia. Głosowanie w Zgromadzeniu jest jawne. 
Głosowanie tajne odbywa się w przypadkach określonych przepisami. 

2. Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane. 
3. Do Zgromadzenia związku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rady 

gminy. 
 

Zarząd Związku 
§ 12 

 
1. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd Związku, który składa się z trzech osób.  
2. Przewodniczącego Zarządu oraz dwóch jego zastępców wybiera się bezwzględną 

większością głosów statutowego składu Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym. 
3. Dla przeprowadzenia postępowania wyboru Przewodniczącego Zarządu wymagane 

jest przeprowadzenie konkursu. Komisję konkursową powołuje Zgromadzenie 
Związku. 

4. Dopuszcza się wybór Przewodniczącego Zarządu spoza składu Zgromadzenia. 
5. Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia oraz realizuje zdania Związku. 
6. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a. przygotowanie projektów uchwał Zgromadzenia, 
b. określenie sposobu wykonywania uchwał, 
c. gospodarowanie mieniem Związku, 
d. przygotowanie projektu i wykonywanie planu finansowego Związku, 
e. nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Związku oraz 

reprezentowanie go w spółkach prawa handlowego, 
f. składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności i stanu majątkowego 

Związku, 
7. W realizacji statutowych zadań Związku Zarząd podlega wyłącznie Zgromadzeniu. 
8. Przewodniczący Zarządu: 

a. kieruje i organizuje pracę Zarządu, 
b. kieruje bieżącymi sprawami Związku, 
c. reprezentuje Związek na zewnątrz, 

W sprawach nie uregulowanych w statucie do Przewodniczącego Zarządu stosuje się 
odpowiednio przepisy ustawy o samorządzie gminnym dotyczące wójta. 

9. Oświadczenia woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem składają dwaj 
członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd 
(pełnomocnik). Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań 
finansowych do jej skuteczności niezbędna jest kontrasygnata Skarbnika Związku lub 



osoby przez niego upoważnionej. W razie odmowy udzielenia kontrasygnaty stosuje 
się odpowiednio przepisy o samorządzie gminnym oraz ustawę o finansach 
publicznych. 

10. Tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu. 
11. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z funkcją Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia. 
 

§ 13 
 

1. Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Związku. 
2. Organizację i zasady funkcjonowania Biura określa Regulamin uchwalony na wniosek 

Zarządu przez Zgromadzenie. 
3. Kierownikiem Biura jest Przewodniczący Zarządu. Przewodniczący zawiera umowy z 

pracownikami Biura, oraz pełni funkcję ich zwierzchnika służbowego. 
 

Komisja Rewizyjna 
§ 14 

 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Zgromadzenia Związku. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Zgromadzenie. 
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Związku oraz 

Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Związku. 
4. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie planu finansowego Związku, występuje z 

wnioskiem do Zgromadzenia w sprawach udzielania lub nie udzielania absolutorium 
Zarządowi oraz opiniuje wniosek o odwołanie Zarządu z wyjątkiem 
Przewodniczącego Zarządu z innych przyczyn niż nie udzielenie absolutorium. 

5. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Zgromadzenie w zakresie 
kontroli. 

6. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący, który zwołuje posiedzenia 
Komisji i ustala ich porządek. 

7. Wnioski Komisji Rewizyjnej podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością 
głosów. 

8. Sprawozdania z działalności Komisja Rewizyjna składa przedstawia Zgromadzeniu w 
miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok. 

9. Czynności kontrolne Komisja Rewizyjna podejmie na podstawie zlecenia 
Zgromadzenia Związku. 

10. Z przebiegu kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół z wnioskami 
pokontrolnymi, które przedkłada Zgromadzeniu Związku i Przewodniczącemu 
Zarządu. 

11. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Zastępca Przewodniczącego wybierani są 
bezpośrednio przez członków Komisji. 

 
Majątek i finanse Związku 

§ 15 
 

1. Majątek Związku stanowią wniesione przez członków udziały oraz mienie nabyte w 
trakcie trwania Związku. 

2. Majątek Związku jest odrębny od majątku członków Związku i jest odrębnie 
zarządzany. 



3. Członkowie Związku wnoszą jednorazowo do Związku udział własny w wysokości po 
5.000 złotych przeznaczony na działalność Związku. Członek zobowiązany jest 
wnieść swój udział w całości przed upływem 2 m-cy od dnia rejestracji Związku. 

4. Dochodami związku są: 
a. stałe roczne składki członkowskie na bieżące utrzymanie Związku, 
b. roczne składki inwestycyjne, 
c. dochody z majątku Związku, 
d. dotacje, darowizny i zapisy dokonywane na rzecz Związku, 
e. dochody z innych źródeł, 

 
§ 16 

 
1. Stała składka członkowska i składki inwestycyjne ustalane są przez Zgromadzenie. 
2. Członkowie Związku uczestniczą w kosztach działalności Związku według zasady 

procentowego udziału liczby mieszkańców gmin tworzących związek według stanu na 
dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 

3. Składki określone w ust. 1 wyliczone są na podstawie wskaźników określonych w ust. 
2, wnoszone są z góry w dwunastu równych ratach w terminie do  10-go każdego 
miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w jej płatności  

4. Roczna składka inwestycyjna, przeznaczona jest na realizację przyjętego przez 
Związek zadania inwestycyjnego. 

5. Członkowie Związku uczestniczą w zyskach, a także pokrywaniu strat, w proporcji 
określonej w ust. 2. 

 
§ 17 

 
1. Zgromadzenie uchwala plan finansowy do 31 grudnia każdego roku, lecz nie później 

iż do 15 lutego roku następnego. Do czasu zatwierdzenia planu finansowego Zarząd 
pracuje na projekcie planu finansowego. 

2. Zarząd Związku przedkłada Zgromadzeniu na co najmniej 14 dni przed posiedzeniem 
projekt planu finansowego Związku, obejmujący przewidywane dochody i wydatki. 

3. Bez zgody Zarządu Zgromadzenie nie może wprowadzić w projekcie planu 
finansowego zmian powodujących zwiększenie planowanych dochodów bez 
jednoczesnego wskazania źródeł tych dochodów. 

4. Do gospodarki finansowej Związku stosuje się przepisy o gospodarce finansowej 
gmin. 

 
§ 18 

 
1. Prawo korzystania z obiektów i urządzeń Związku mają gminy będące członkami 

Związku na jednakowych zasadach. 
2. Szczegółowe zasady korzystania z obiektów i urządzeń związku określi regulamin 

uchwalony przez Zgromadzenie.  
 

§ 19 
 

1. Za zobowiązania wobec osób trzecich Związek odpowiada całym swoim majątkiem, a 
jego członkowie do wysokości swoich udziałów. 

2. Byli członkowie Związku odpowiadają w granicach określonych w ust. 1 za 
zobowiązania Związku powstałe do dnia ustania ich członkostwa w Związku. 



 
 

Zmiany w składzie i likwidacja Zwiażku 
§ 20 

 
1. O przyjęciu nowego członka decyduje Zgromadzenie Związku w formie uchwały. 
2. Uchwała Zgromadzenia określa warunki od spełnienia których Zgromadzenie 

uzależnia przystąpienie gminy do Związku. 
3. Przystąpienie nowego członka następuje po spełnieniu warunków określonych w ust. 2 

z datą ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego stosownego 
obwieszczenia. 

 
 

§ 21 
 

Członkostwo w Związku ustępuje w razie: 
a. wystąpienia członka ze Związku, 
b. usunięcia członka ze Związku, 
c. wykreślenia członka ze Związku, 
d. likwidacji Związku. 
 

§ 22 
 

1. Członek występuje ze Związku przez złożenie oświadczenia o wystąpieniu 
wyrażonego stosowną uchwałą rady gminy. 

2. Oświadczenie winno być złożone co najmniej na sześć miesięcy przed terminem 31 
grudnia roku, z upływem którego ustaje członkostwo. 

 
§ 23 

 
1. Związek może usunąć członka ze Związku tylko w razie: 

a. działania na szkodę Związku, 
b. niewykonywania obowiązków członkowskich, 
c. nieprzestrzegania statutu Związku, 

2. O zamiarze usunięcia członka ze Związku oznajmia się członkowi najpóźniej na trzy 
miesiące przed wniesieniem projektu takiej uchwały pod obrady Zgromadzenia. W 
tym terminie członek może złożyć Zgromadzeniu wyjaśnienia i wnioski. 

3. O usunięciu członka ze Związku postanawia Zgromadzenie w drodze uchwały 
przyjętej większością co najmniej ¾ głosów statutowego składu Zgromadzenia. 

 
§ 24 

 
Wykreślenie członka ze Związku następuje z dniem zniesienia Gminy będącej członkiem 
przez właściwy organ władzy państwowej. Zgromadzenie Związku stwierdza wykreślenie 
członka uchwałą. 
 

§ 25 
 

Każda zmiana w składzie Związku wymaga zmiany statutu i przeprowadzenia procedury 
zarejestrowania tej zmiany oraz ogłoszenia. 



 
§ 26 

 
1. Występującemu lub usuniętemu członkowi zwraca się wniesiony udział, chyba że 

zostanie on przeznaczony na pokrycie kosztów Związku. Ponadto ze zwracanego 
udziału Związek może potrącić sobie wartość wymagalnych świadczeń członka na 
rzecz Związku. 

2. Członek występujący lub usunięty ze związku nie ma prawa do pozostałego majątku 
Związku. 

 
 

§ 27 
 

1. Likwidacja Związku następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia o postawieniu 
Związku w stan likwidacji, podjętej większością ¾ głosów statutowego składu 
Zgromadzenia. 

2. Likwidatorem Związku jest jego Zarząd, chyba że Zgromadzenie postanowi inaczej. 
3. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności: 

a. sporządzenie planu likwidacji, który podlega zatwierdzeniu przez 
Zgromadzenie oraz przesłaniu do wojewody i regionalnej izby 
obrachunkowej, 

b. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji, 
c. publiczne ogłoszenie o postanowieniu Związku w stan likwidacji wraz z 

wezwaniem ewentualnych wierzycieli do zgłoszenia swoich roszczeń wobec 
Związku w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia likwidacji, 

d. zakończenie bieżących spraw Związku, 
e. ściągnięcie wierzytelności Związku, 
f. zbycie majątku Związku, 
g. zaspokojenie lub zabezpieczenie zobowiązań Związku, 
h. sporządzenie bilansu zamknięcia, 
i. złożenie wniosku o wykreślenie Związku z rejestru po zakończeniu jego 

likwidacji i zatwierdzeniu przez Zgromadzenie bilansu zamknięcia, 
4. Majątek Związku podlega zbyciu, a z kwoty uzyskanej ze sprzedaży – po 

zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich zobowiązań Związku – zwraca się 
udziały członkom. W przypadku gdy kwota uzyskana ze zbycia majątku nie 
wystarcza na zwrot udziałów, dzieli się ją proporcjonalnie do wniesionych udziałów. 
Kwota pozostała po zwrocie udziałów podlega podziałowi między członków Związku 
w tych samych proporcjach. 

5. Majątek, który nie znalazł nabywców lub którego zbycie jest niecelowe zostanie po 
zaspokojeniu wszystkich zobowiązań Związku nieodpłatnie przekazany podmiotowi 
wskazanemu przez Zgromadzenie Związku uchwałą podjętą większością ¾ głosów 
statutowego składu Zgromadzenia. 

 
 

Postanowienia końcowe 
§ 28 

 
Zmiana niniejszego statutu następuje w trybie przyjętym dla jego ustanowienia. 
 

§ 29 



 
W sprawach nie regulowanych statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym. 
 

§ 30 
 

Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.  
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


