UCHWALA NR 961[ LII ['1,009
RADY MIASTA RUDA 6LPtSKA

z dnia 30. AA . .2009 r,
w sprawls przyj @cia zmiany Statutu GGrno§ lgsklego Zwi4zku Metropolitalnego
Na podstawie 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r., Nr 142 , poz. 1591 z pbtn . zm.) oraz Uchwaly Nr 38/2009 Zgromadzenia
G6rno§laskiego Zwiazku Metropolitalnego na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Ruda §Igska
uchwala:

§ 1. Wyrazid zgod@ na zmiang Statutu G6rno §laskiego Zwiazku Metropolitalnego i przyjg6
tekst jednolity w tre§ci okre§lonej w zalaczniku do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierzyd Prezydentowi Miasta Ruda Slaska.
§ 3. Uchwala wchodzi w tycie z dniem podj@cia.

NICZACY

UZASADNIENIE

Zmiana Statutu zwiazana jest z potrzebq dostosowania dokumentu do aktualnych potrzeb
wynikajacych z do*wiadczen dwuletniego dziatania Zwiazku . Proponowane zmiany zostaty poddane
konsultacjom oraz omawiane byty zar6wno podczas posiedzeO Zarzqdu jak i Zgromadzenia.
Majgone na celu uporzqdkowanie kwestii , kt6re pojawity sic podczas bietacej dziatalnotci Zwiazku,
a nie byty uwzglgdnione przy tworzeniu pierwotnej wersji Statutu. Proponowane zmiany przyczynia sic
do usprawnienia dziatalnoSci Zwiqzku.
W Statucie konieczne stato sic r6wnie2 odzwierciedlenie zmiany nazwy Zwiazku
na G6rnotlgsko - Zagisbiowska Metropolis Silesia". Zmiana nazwy byta odpowiedzia na potrzebc
silniejszego zaakcentowania przynaletnotci gmin Zagtgbia do Zwiazku.
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Uchwata Nr 38/2009

Zgromadzenia G6rno §laskiego Zwiazku Metropolitalnego
z dnia 15 paidziernika 2009 r.
w sprawie : przyjgcia projektu zmiany Statutu G6rno §laskiego Zwi4zku Metropolitalnego

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r . o samorzqdzie gminnym (tj.
Dz.U. z 2001r . Nr 142 , poz. 1591 z p61n . zm.), na wniosek Zarzqdu Zwiazku oraz
Przewodniczqcego Zgromadzenia
Zgromadzenie uchwala, co nastcpuje:
§1
Zgromadzenie G6rno§laskiego Zwiqzku Metropolitalnego akceptuje projekt zmian
Statutu G6rno§ laskiego Zwiqzku Metropolitalnego o tre§ci jak w zatqczniku do
niniejszej uchwaly oraz wyraia wolc podjccia przez Zarzad i miasta cztonkowskie
Zwiazku dziatah zmierzajqcych do zmiany Statutu o tre§ci

wskazanej w

przedstawionym projekcie.
§2
Wykonanie uchwaty powierza sic Zarzadowi Zwiqzku.
§3
Uchwata wchodzi w 2ycie z dniem podjccia.
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Zalgcznik do Uchwaly nr 382009
Zgromadzenia G6moNgskiego Zwiqzku Metropolitalnego
z dnia 15.10.2009 r.

STATUT

GORNOSLISKO -ZAGL4BIOWSKIEJ METROPOLII ((SILESIA))

1. Postanowienia ogdlne
§1
1. Tworzy sic zwiazek micdzygminny pod nazwa Gbrno§Iasko-Zagicbiowska Metropolia ((Silesia», zwany dalej Zwiqzkiem.
2. Organy i biuro Zwiqzku moga postugiwac sic skrdconymi nazwami Zwiazku: GZM
((Silesia))" lub Metropolia ((Silesia))".
3. Symbolem Zwiqzku jest znak graficzny wskazany w Zataczniku nr 1 do Statutu.
§2
Uczestnikami Zwiqzku sa gminy: Bytom, Chorzdw, Dabrowa G6rnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Myslowice, Piekary Slaskie, Ruda Slaska, Siemianowice Slaskie,
Sosnowiec, Swictochiowice, Tychy , Zabrze.
§3
Siedzibq Zwiazku jest miasto Katowice.
§4
Czas trwania Zwiqzku jest nieoznaczony.
H. Zadania Zwiazku
§5
Zwiazek posiada osobowosc prawns i wykonuje zadania publiczne wymienione w Statucie w imieniu wiasnym i na wiasna odpowiedzialno§b.
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§6
Zwiqzek wykonuje okre§lone ustawami zadania publiczne w zakresie:
1. ustalenia wsp6lnej strategic rozwoju dia miast wchodzacych w sklad Zwiazku,
celem jej uwzglgdnienia w studiach uwarunkowan i kierunkach zagospodarowania przestrzennego lub strategiach rozwoju miast czlonkowskich,
2. realizacji zadar przekazanych Zwiazkowi przez gminy czlonkowskie na podstawie stosownych porozumien,

3. pozyskiwania § rodk6w finansowych z krajowych i zagranicznych funduszy celowych na realizacj @ zadan Zwiazku,
4. zarzadzania drogami przekazanymi Zwiazkowi przez gminy czlonkowskie na
podstawie stosownych porozumien,
5. opracowywania wniosk6w w celu pozyskiwania § rodk6w publicznych pochodzqcych z bud±etu Unii Europejskiej na realizacjq zadan publicznych naletacych do
wla§ciwo§ci Zwiazku,
6. aktywizacji rynku pracy na obszarze miast b@dacych uczestnikami Zwiazku poprzez pozyskiwanie i gospodarowanie § rodkami finansowymi na ten cel, a takie
wspierania innowacyjnych program6w gospodarczych podnoszacych poziom
konkurencyjno §ci miast - uczestnik6w Zwi4zku - w zakresie przekazanym Zwiazkowi przez gminy czlonkowskie na podstawie stosownych porozumien,

7. opracowywania analiz i sprawozdar dotyczqcych zawod6w deficytowych i dokonywanie na tej podstawie ocen dotyczacych rynku pracy oraz wspieranie edukacji publicznej w szczeg6lno § ci ukierunkowanej na ksztalcenie w zawodach deficytowych - w zakresie przekazanym Zwiqzkowi przez gminy czlonkowskie na
podstawie stosownych porozumien,
8. wyraiania opinii dotyczacych proces6w legislacyjnych i decyzyjnych w sprawach
obj@tych przedmiotem zainteresowania Zwiazku ze wzglgdu na wykonywane
przez Zwiqzek zadania na szczeblu krajowym a take wojew6dzkim,
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9. wspetdzialania z jednostkami samorzadu terytorialnego, w tym spotecznotciami
lokalnymi i regionalnymi innych par stw , a take organami administracji rzadowej

10. promocji.
§7
W celu wykonywania zadar Zwiqzek mote tworzyc jednostki organizacyjne (w tym
spotki prawa handlowego ), a takte zawierac umowy z innymi podmiotami, w tym z
organizacjami pozarzadowymi.
III. Organy Zwiqzku
§ ti
1. Organami Zwiazku sq: Zgromadzenie Zwiazku, zwane dalej Zgromadzeniem,
oraz Zarzqd Zwiazku, zwany dalej Zarzadem. Organem stanowiacym i kontrolnym Zwiazku jest Zgromadzenie , a organem wykonawczym Zwiazku - Zarzad.
2. Kadencja organ6w wymienionych w ust. 1 pokrywa sic z kadencja rad miast.
§9

1. Gminy uczestniczqce w Zwiazku maja po dwoch przedstawicieli w Zgromadzeniu, z wyjatkiem miasta Katowice, ktore posiada trzech przedstawicieli.
2. W skiad Zgromadzenia wchodza prezydenci miast tworzacych Zwiazek.

3. Na wniosek prezydenta miasta , rada miasta mote powierzyc reprezentowanie
gminy w Zwiazku zastqpcy prezydenta albo radnemu.
4. Dodatkowego przedstawiciela w Zgromadzeniu wyznacza rada miasta.
5. Odwotanie przedstawiciela gminy w Zgromadzeniu Zwiazku nastcpuje w tym
samym trybie jak jego wyznaczenie.
§10
Po uptywie kadencji lub w razie wygasniccia mandatu z innych przyczyn oraz w wypadku odwotania przez gminy jej przedstawiciela , petni on swoje obowiazki w Zgromadzeniu , wzglcdnie w innym organie Zwiazku, at do wyboru w jego miejsce innej
osoby.
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§11
Wystqpienie gminy ze Zwiqzku skutkuje rownoczesnym pozbawieniem jej przedstawicieli wszystkich funkcji w organach Zwiazku.

§12
1. Zgromadzenie w glosowaniu tajnym wybiera ze swego grona Przewodniczacego
Zgromadzenia i dwoch jego Wiceprzewodniczacych.
2. Funkcji wymienionych w ust. 1 nie motna laczyc ze stanowiskiem w Zarzadzie
Zwiazku.
§13
Do wylacznych kompetencji Zgromadzenia nalety:
1. ustalanie programow dzialania Zwiazku,

2. przyjmowanie nowych uczestniow Zwiazku oraz stwierdzenie ustania ich
uczestnictwa,
3. uchwalanie planu finansowego (budtetu) Zwiqzku i ocena jego wykonania
przez Zarzad,
4. decydowanie w sprawach tworzenia, przeksztalcania i likwidacji jednostek
organizacyjnych Zwiazku,
5. uchwalanie na wniosek Zarzadu statutow i regulaminow organizacyjnych
jednostek organizacyjnych Zwiazku,
6. realizowanie (odpowiednio) w ramach Zwiazku kompetencji rad miast tworzqcych Zwiazek, w odniesieniu do zadah przekazanych Zwiazkowi,

7. wybor i odwolywanie Zarzqdu , stanowienie o kierunkach jego dzialania oraz
przyjmowanie sprawozdan z jego dzialalnotci,
8. ustalanie zakresu i trybu podejmowania przez Zarzad decyzji w sprawach
majqtkowych Zwiazku,
9. podejmowanie uchwal w sprawach majatkowych Zwiazku przekraczajacych
zakres zwyklego zarzadu,
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10. okre§lanie wysokosci sumy , do kt6rej Zarzad mote zaciagac zobowiazania,
w tym z tytutu potyczek i kredyt6w , oraz ustalanie maksymalnej wysokotci
potyczek i porgczen udzielanych przez Zarzad w roku objqtym planem finansowym,
11. powotywanie w gtosowaniu jawnym, na wniosek Przewodniczacego Zarzqdu, Komisji Rewizyjnej Zwiqzku, a takte , w razie potrzeby, innych sta4ych lub
dorainych komisji do okretlonych zadar,
12. podejmowanie uchwat w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
dla Zarzadu.

§14
Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach zwotywanych przez Przewodniczacego Zgromadzenia w miarq potrzeb , nie rzadziej jednak nit raz na kwartat. Do
zawiadomienia o zwotaniu posiedzenia dotacza sig porzadek obrad wraz z projektami uchwat.
2. Na wniosek Zarzadu lub co najmniej 1/4 statutowego sktadu Zgromadzenia
Przewodniczacy obowiazany jest zwotac posiedzenie na dzieh przypadajacy w
ciagu 7 dni od dnia zlotenia wniosku. Wniosek powinien zawierad proponowany
porzadek obrad.

3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zgromadzenia zwoluje Przewodniczacy
Zgromadzenia poprzedniej kadencji , ustalajqc jego termin na dzien przypadajacy
nie pOtniej nit 60 dni od ogtoszenia zbiorczych wynik6w wybor6w samorzadowych.
4. W przypadku pierwszej kadencji, pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zgromadzenia zwo4uje najstarszy wiekiem prezydent miasta.

§15
1. 0 dacie i miejscu posiedzenia oraz o porzqdku obrad cztonkowie Zgromadzenia
powinni byc powiadomieni pisemnie najp6iniej na 7 dni przed terminem obrad.
2. Porzadek obrad Zgromadzenia przygotowuje Przewodniczacy Zgromadzenia.
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3. Uczestnicy Zwiqzku moga ±gdab umieszczenia dodatkowych spraw w porzadku
obrad Zgromadzenia.
4. Uzupefniony porzadek obrad Zgromadzenia powinien byd podany pisemnie do
wiadomoW cztonkow Zgromadzenia na 3 dni przed terminem obrad.
5. Zgromadzenie mote podejmowac uchwaly jedynie w sprawach objctych porzgdkiem obrad.
§16
1. Zgromadzenie przyjmuje na poczqtku sesji porzqdek obrad bezwzglcdna wickszosciq gtosow statutowej Iiczby cztonkow Zgromadzenia.
2. DIa realizacji swoich zadari Zgromadzenie podejmuje uchwaly , ktore wchodza w
±ycie z dniem podjccia, chyba, to uchwata stanowi inaczej.

3. Zgromadzenie mote podejmowac uchwaty w wypadku, gdy uczestniczy w nim
wiccej nit potowa statutowej Iiczby przedstawicieli uczestnikow Zwiqzku.
4. Uchwaty sq przyjmowane bezwzglcdnq wigkszo§cia gtosow statutowej Iiczby
cztonkow Zgromadzenia.
5. Z sesji Zgromadzenia sporzadza sic protokof, ktory podpisuje Przewodniczqcy
Zgromadzenia lub w razie jego nieobecnosci - Wiceprzewodniczacy Zgromadzenia.
6. Szczegofowy tryb pracy Zgromadzenia okretla "Regulamin Zgromadzenia GZM
« Silesia»", stanowiacy Zatgcznik nr 2 do Statutu.
§ 17
Uchwaty Zgromadzenia Zwiqzku zapadajq w gtosowaniu jawnym, chyba to ustawa
stanowi inaczej.

§18
1. Obrady Zgromadzenia Zwiazku prowadzi Przewodniczqcy Zgromadzenia.
2. Zadaniem Przewodniczacego jest wylgcznie organizowanie pracy Zgromadzenia
oraz prowadzenie jego obrad.
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3. Przewodniczqcy mote wyznaczyc do wykonywania swoich zada6 Wiceprzewodniczacego.

4. W przypadku nieobecnotci Przewodniczacego i niewyznaczenia Wiceprzewodniczacego , zadania Przewodniczacego wykonuje Wiceprzewodniczacy najstarszy wiekiem.
§19
1. Zarzad jest powolywany i odwolywany przez Zgromadzenie spogr6d jego czionk6w, na okres kadencji rad miast uczestniczacych w Zwiazku.
2. W skiad Zarzadu wchodza: Przewodniczqcy Zarzqdu oraz szesciu czlonk6w.
Wyb6r czionk6w Zarzqdu nastqpuje na wniosek Przewodniczacego Zarzadu.
3. Do Zarzadu Zwiazku mote byc wybranych dw6ch jego cztonk6w spoza Zgromadzenia.

4. Wyb6r i odwolanie Zarzadu nastgpuje w giosowaniu jawnym.
5. Zarzqd Zwiazku wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Zwiazku.
6. Biurem kieruje Dyrektor, zatrudniany przez Zarz4d.
7. Zadania, kompetencje i wewn@trzna organizacjg Biura okresla jego regulamin
organizacyjny, ustalany przez Zarzad Zwiazku.

§ 20
1. Uchwala Zgromadzenia w sprawie nieudzielenia Zarzadowi absolutorium jest
r6wnoznaczna ze zioieniem wniosku o odwotanie Zarzadu . Uchwaia o odwotaniu nie mote byc podj@ta wczesniej nit po uptywie 30 dni od dnia posiedzenia
Zgromadzenia , na kt6rym nie udzielono absolutorium.
2. Zgromadzenie mote odwotac Przewodniczacego Zarzadu z innych przyczyn nit
nieudzielenie absolutorium - na wniosek co najmniej 1/4 statutowego sktadu
Zgromadzenia. Powytszy wniosek wymaga formy pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisjg Rewizyjn4 Zwiazku. Odwolanie
Przewodniczacego z tych przyczyn nie skutkuje odwotaniem catego Zarzadu.
3. Zgromadzenie na uzasadniony wniosek Przewodniczacego Zarzadu mote odwotac poszczeg6lnych cz4onk6w Zarzqdu.
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4. Przewodniczacy Zarzqdu , a takie poszczeg6lni cztonkowie Zarzadu mogq ztoiy6 rezygnacj@. Uchwatg o przyj @ciu rezygnacji i obsadzie funkcji w Zarzaidzie,
Zgromadzenie podejmuje na najbliiszym posiedzeniu Zgromadzenia.
5. Zlotenie rezygnacji przez Przewodniczacego Zarzqdu nie skutkuje odwotaniem
pozostalych cztonk6w Zarzadu , a obowiazki w takim przypadku Przowodniczqcy
wykonuje do dnia wyboru nowego Przewodniczqcego , kt6ry winien odbyb sic w
terminie nie dtuiszym nii 30 dni od ztoienia rezygnacji.
§ 21
Po uptywie kadencji Zgromadzenia Zarzqd dziata do dnia wyboru nowego Zarzadu.
§ 22
Do kompetencji Zarzadu nalety wykonywanie uchwat Zgromadzenia w trybie uchwalonym w statucie oraz realizowanie zadar Zwiazku, a w szczeg6lno§ci:

a. przygotowywanie projekt6w uchwal Zgromadzenia i okreslanie sposobu ich
wykonania,
b. sporzadzanie projektu planu finansowego (bud±etu) Zwiazku i jego wykonywanie,
c. prowadzenie gospodarki finansowej Zwiazku na zasadach okreslonych w
ustawie o finansach publicznych,

d. decydowanie w sprawach majatkowych Zwiazku w zakresie i trybie okre§Ionym przez Zgromadzenie,
e. decydowanie w sprawach niezastrzeionych dia Zgromadzenia,
f. przedktadanie Zgromadzeniu sprawozdan z dzialalnosci Zarzadu,
g. sporzqdzanie projekt6w zmian Statutu Zwiazku,

h. wnioskowanie do uczestnik6w o przyj@cie zmian w statucie Zwiazku,
i. zatrudnianie i zwalnianie kierownik6w jednostek organizacyjnych Zwiazku.
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§ 23
1. Zgromadzenie mote powoywa6 komisje dia realizacji swoich zadat.
2. Komisje moga wnioskowat o rozpatrzenie okre§lonych spraw oraz podjccie
uchwal i stanowisk przez Zgromadzenie.
3. Komisje set powolywane bgdi dla rozpatrywania spraw o charakterze brantowym
(komisje stale Zwiazku), bgdi tet dla zbadania okretlonej sprawy (komisje nadzwyczajne).
4. Komisje moga zwracab sic do uczestnik6w Zwiqzku o udzielenie informacji lub
przedstawienie dokument6w, dotyczgcych spraw bcdgcych przedmiotem zainteresowania komisji.
5. Komisje przedkfadaja Zgromadzeniu raz do roku sprawozdanie ze swojej pracy.
6. Likwidacji komisji dokonuje Zgromadzenie w drodze uchwaly.
§ 24
Zarzqd podejmuje uchwaty zwykta wickszo§ cia glos6w , w obecno§ci co najmniej polowy jego statutowego skladu , chyba to ustawa stanowi inaczej.

§ 25
1. DziataIno§c organ6w Zwiazku jest jawna, ograniczenia jawnotci mo94 wynikac
wylgcznie z ustaw.

2. Udostcpnienie dokument6w nastcpuje na wniosek zainteresowanego ziotony
ustnie lub pisemnie. Dokumenty udostqpnia Biuro Zwi4zku . Dokumenty udostcpniane s4 do wglgdu w godzinach urzcdowania Biura Zwiqzku.
3. Dokumenty, o jakich mowa w ust. 2 sa r6wniet dostcpne w wewnctrznej sieci
informatycznej oraz powszechnie dostcpnych zbiorach danych.
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IV. Zasady i tryb dziatania Komisji Rewizyjnej
§ 26

Komisja Rewizyjna skiada sic z trzech do piqciu os6b wybranych sposr6d cztonk6w
Zgromadzenia z wy4czeniem cztonk6w Zarzadu oraz Przewodniczacego i Wiceprzewodnicz4cych Zgromadzenia. Komisja Rewizyjna powolana jest w celu kontrolowania
dziatalnosci Zarzadu i podporzadkowanych mu jednostek.
§ 27
Do zadari Komisji Rewizyjnej nalety w szczeg6lno6ci:
1. opiniowanie wykonania planu finansowego (bud±etu ) Zwiqzku,
2. wystcpowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia bqd± nieudzielenia Zarzqdowi absolutorium,

3. wykonywanie zadari zleconych przez Zgromadzenie w zakresie kontroli
dziatalnosci Zwiazku.
§ 28
1. Protokoly, wnioski i opinie Komisji, wymagajq formy pisemnej i podpisania przez
bezwzglcdn4 wickszosc jej cztonk6w.
2. Komisja przedkiada Zgromadzeniu plan pracy oraz sprawozdania z dziaialnosci.
3. Plan pracy Komisji powinien obejmowat okres co najmniej jednego kwartalu.
4. Sprawozdania z dziaialnosci Komisji powinny byc przedstawiane co najmniej raz
w roku.

5. Szczeg6towy tryb pracy Komisji Rewizyjnej okresla " Regulamin Komisji Rewizyjnej GZM (( Silesia))", okreslony w Zataczniku nr 3 do Statutu.
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V. Mienie I gospodarka Zwiazku
§ 29
1. Mienie Zwiazku stanowia prawa majatkowe i fundusze Zwiazku.
2. Na majatek Zwiazku skiadaja sic miqdzy innymi:
a. wkiady cztonkowskie,
b. roczne sktadki cztonk6w,
c. sktadniki majqtkowe przekazane przez poszczeg6lne gminy stuiace realizacji zadari przejctych przez Zwiazek,
d. sktadniki nabyte przez Zwiazek,
e. dochody z majatku i urzadzer9 Zwiazku,
f. dochody z dzialalnosci gospodarczej Zwiazku,
g. subwencje , dotacje, darowizny , zapisy,
h. dotacje celowe na realizacjc zadah gmin przejctych przez Zwiazek.
3. Mienie przekazane Zwiazkowi przez jego uczestnik6w przechodzi na jego wiasno§6.
4. Majqtek Zwiazku jest odrebny od majatku jego uczestnik6w i jest odrebnie zarzadzany.
5. Ksicgowo§6 Zwiqzku jest prowadzona odrebnie od ksicgowo §ci uczestnik6w
Zwiazku.

6. G16wny ksiqgowy obowiazany jest do prowadzenia ksicgowo§ci Zwiqzku w oparciu o zasady okretlone odrqbnymi przepisami.
7. Zarzad opracowuje roczny projekt budietu, obejmujacy wszystkie dochody i wydatki spodziewane w danym roku . Budiet winien byd rozpatrzony i uchwalony
przez Zgromadzenie przed rozpoczcciem roku budietowego.
8. Najp6iniej do trzech miesiccy po zakohczeniu roku budietowego Zarzad skiada
Zgromadzeniu sprawozdania z dziatalno §ci, z wykonania planu finansowego
oraz odno§nie do stanu majatkowego Zwiazku.

"I
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9. Dochody z majatku Zwiazku moga byb uiyte wytacznie na prowadzenie dzialalnoici i utrzymanie Zwiqzku. 0 przeznaczeniu nadwyiki dochod6w nad wydatkami decyduje Zgromadzenie.
§ 30
Zwiqzek mole prowadzib dziafalnoic gospodarcza w granicach przewidzianych ustawami dla gmin.

§31
Oiwiadczenia woli w imieniu Zwiqzku w zakresie zwyktego zarzqdu jego mieniem
sktadaja dziafajacy facznie : Przewodniczacy Zarzqdu i czlonek Zarzadu , a w sytuacji
braku Przewodniczqcego , dw6ch czfonk6w Zarzqdu facznie.
§ 32

1. Za zobowiazania wobec os6b trzecich Zwiazek odpowiada catym swoim majatkiem.
2. Zwiazek nie ponosi odpowiedzialnotci za zobowiazania innych komunalnych
os6b prawnych , a to nie ponosza odpowiedzialnoici za zobowiqzania Zwiazku.

VI. Zasady rozliczen majatkowych i udziatu w kosztach wsp6lnej dziatalnoici
§ 33
1. W przypadku wniesienia do maj4tku Zwiazku przez gminy sktadnik6w ich mienia,
nabycia lub uzyskania w inny spos6b przez Zwiazek nieruchomoici, obiekt6w
lub urzadzeri, wykorzystywane one b@da na zasadach zapewniajacych r6wne
korzyici wszystkim uczestnikom Zwiazku.

2. Spos6b korzystania z poszczeg6lnych nieruchomotci, obiekt6w i urzadzer
Zwiazku okretli Zgromadzenie w formie uchwafy.
§ 34
1. Uczestnicy Zwiazku biora udzial w kosztach wsp6lnej dzialalnoici , zyskach i
stratach Zwiazku proporcjonalnie do wniesionych wkfad6w czfonkowskich.

2. Zyski Zwiazku b@da w pierwszej kolejnoici przekazywane na cele statutowe.

12135

2009 31-1.3;;r.<<.,

STATUT
GORNOSL4SKO -ZAGLeBIOWSKIEJ METROPOLI! aSILESlAu

3. Gminy uczestniczace w Zwiazku wnosza wktad czionkowski w wysoko§ci 1 zi na
jednego mieszkarica.

4. Liczbq mieszkahc6w gminy cztonkowskiej ustala sig na podstawie danych z ewidencji ludno§ ci na dzier 30 czerwca roku poprzedzajacego rok budtetowy.
5. Wkiad czionkowski zostanie przekazany na pokrycie kapitalu Zwiazku , po pokryciu niezbgdnych koszt6w zwiazanych z utworzeniem i dziaialno§cia Zwiazku.
6. Wkiad czlonkowski jest rownocze § nie pierwszq roczna skladkq uczestnika.

7. Gminy uczestnicza w kosztach dziaialno§ci Zwiazku poprzez wnoszenie rocznych skiadek.
8. Wysoko§6 rocznej skladki , na rok nastqpny corocznie ustala Zgromadzenie na
wniosek Zarzadu , podajac wysoko§c stawki w ziotych na jednego mieszkahca
gminy bgdacej uczestnikiem Zwiazku.
9. Liczb@ mieszkahc6w okre§ la sic jak w ust. 4.
10. Plan finansowy (budtet) mole okre§li6 wielko§6 dotacji do dziaialno§ci statutowej Zwi4zku oraz tryb jej przekazywania.
11. Ustalone na podstawie ust. 8 zobowi4zania gmin powinny zosta6 uregulowane
do ko6ca pierwszego kwartaiu roku budtetowego . Zarzad moteprzedlutyc termin splaty zobowiazan , lecz nie dluiej nit do kor ca roku budtetowego . Termin
wplaty pierwszej sktadki rocznej, o kt6rej mowa w ust . 6, okre§li Zgromadzenie
na pierwszym posiedzeniu.

12. Od zobowiazar nieuiszczonych w terminie bgda naliczane i pobierane odsetki
ustawowe.

2009 -11- 13
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VII. Zasady przystg powania i wystgpowania ze Zwi4zku
§ 35
Do Zwiazku przyjgta mote byb gmina po uprzednim podj@ciu przez wta§ciwa
rad@ gminy uchwal:
a. o przystqpieniu do Zwiazku,
b. o przyjgciu Statutu Zwiqzku

oraz po wskazaniu reprezentanta /6w gminy.
2. Przyj@cie do Zwiqzku nastgpuje na podstawie wniosku ztoionego przez zainteresowana gmin@ i podjgciu uchwaty przez Zgromadzenie o przyjgciu jej do
Zwiazku.
3. Nabycie praw i obowi4zk6w nowego uczestnika Zwiazku nastqpuje z dniem
ogtoszenia odpowiednio znowelizowanego statutu Zwiazku , w zwiazku z przyj@ciem tego uczestnika.

4. Nowo przyjgty uczestnik jest obowiazany wnie§c naleina skladkg roczna w petnej wysoko§ ci w terminie 3 miesigcy od dnia powiadomienia o przyjgciu do
Zwiazku.
§ 36

1 Uczestnictwo gminy w Zwiazku ustaje w razie:
a. wystapienia gminy ze Zwiazku,
b. wykluczenia gminy ze Zwiazku,
c. nieprzyjqcia przez gminy - uczestnika zmian w Statucie Zwiazku w terminie 6
miesigcy od daty uchwaty o przyjgciu zmian przez Zgromadzenie, ze skutkiem na koniec roku obj@tego planem finansowym.

2. Wystqpienie uczestnika ze Zwiazku nastcpuje w drodze oswiadczenia ztoionego
z zachowaniem szetciomiesi @cznego okresu wypowiedzenia , ze skutkiem na
koniec roku budtetowego.
3. O§wiadczenie gminy o wypowiedzeniu musi byc poprzedzone odpowiednia
uchwalq rady tej gminy.
14/35
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4. Wykluczenie gminy ze Zwiazku mote nastapi6 w drodze uchwaty Zgromadzenia,
na wniosek co najmniej 7 cztonk6w Zgromadzenia lub na wniosek Zarzadu, w
razie:
a. nieprzestrzegania postanowien niniejszego Statutu,
b. zalegania z naleinosciami wobec Zwiazku, mimo pisemnego wezwania,
przez okres dluiszy nii 6 miesigcy.
5. Wystapienie ze Zwiqzku nie zwalnia gminy z obowiazk6w okre§lonych w §34 ust.
7 i 10 (skladki i dotacje) za okres , w kt6rym Zwiazek §wiadczyl na jej rzecz uslugi.
6. Nieruchomosci oraz inne sktadniki majqtkowe przekazane Zwiazkowi przez jego
uczestnik6w , podlegaja zwrotowi w wypadku wystqpienia lub wykluczenia
uczestnika ze Zwiazku - z wyjatkiem tych, bez kt6rych Zwiazek nie m6glby prawidlowo wykonywa6 swoich zadan statutowych na rzecz pozostalych uczestnik6w Zwiazku.
7. Skladniki mienia wniesione przez wyst@pujacego uczestnika zostana zwr6cone
pod warunkiem splaty przez niego naktad6w poniesionych na to sktadniki przez
Zwiazek pomniejszonych o kwotg amortyzacji.
8. W okolicznosciach, o kt6rych mowa w ust. 7, nast@puje finansowe rozliczenie wktadu uczestnika Zwiqzku. Wszelkie rozliczenia powinny nast4pi6 w terminie
nie dluiszym nii 12 miesigcy od daty , w kt6rej nastapit skutek prawny ustania
uczestnictwa gminy w Zwiazku.
§ 37
Uczestnikom Zwiazku przystuguje:
a. prawo posiadania przedstawicieli w Zgromadzeniu z glosem stanowiacym,
b. czynne i bierne prawo wyborcze dla ich przedstawicieli do organ6w Zwiazku,
c. prawo do zgtaszania wniosk6w we wszystkich sprawach , dotyczacych zadan i konkretnych dzialan Zwiazku oraz do przedktadania projekt6w uchwal
Zgromadzenia.
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§ 38
Uczestnik zobowiazany jest przestrzegad postanowien Statutu, regulamin6w i uchwat
organ6w Zwiazku oraz uczestniczyt w realizacji jego statutowych cel6w, a w szczeg6lno9ci:

a. brad czynny udziat w pracach Zwiazku, brad udzial w sesjach Zgromadzenia
Zwiazku oraz w pracach organ6w , komisji Zwiazku,
b. dbad o zachowanie i popularyzacjc dobrego imienia Zwiazku,
c. wptacad w ustalonym terminie sktadki cztonkowskie.
§ 39

1. Przyjccie gminy do Zwi4zku, jak i ustanie uczestnictwa , wymaga dokonania
zmiany Statutu Zwi4zku.
2. Katda zmiana Statutu nastcpuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.
VIII. Zasady Iikwidacji Zwiazku
§ 40

1. Rozwiqzanie i likwidacja Zwiazku nastcpuje na podstawie uchwat Zgromadzenia,
przy czym rozwiazanie nastcpuje po przeprowadzeniu Iikwidacji.
2. Zasady podziatu mienia pozostalego po zaspokojeniu wierzycieli uchwali Zgromadzenie, po zapoznaniu sic z wnioskiem Komisji Likwidacyjnej.

3. Komisjq Likwidacyjna Zwiazku powoluje Zgromadzenie.
4. Kompetencje Komisji Likwidacyjnej Zgromadzenie mote powierzyd Zarzqdowi.
5. Komisja Likwidacyjna sporzadzi plan Iikwidacji Zwiqzku , kt6ry podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie w formie uchwaty.
6. Komisja Likwidacyjna sporzadzi bilans otwarcia , zakonczy bie2. ce sprawy prowadzone przez Zwiazek , gciagnie wierzytelnosci , wypetni zobowiazania oraz
spienicty majqtek Zwiqzku.
7. Po ukohczeniu likwidacji i zatwierdzeniu przez Zgromadzenie ostatecznych rachunk6w Komisja Likwidacyjna zgtosi wniosek o wykreslenie Zwiazku z Rejestru
Zwiazk6w Miqdzygminnych.

16/35 1 I
,pnn

cz

v

ZAM/ICZNIK NR 2
DO STATUTU GZM rtSILESlAu

REGULAMIN ZGROMADZENIA GZM acSILESIA»"

1. POSTANOWIENIA OGOLNE
§1
1. Niniejszy regulamin okre§la og6lne zasady dzialania Zgromadzenia GZM «Sile-

sia», tryb obradowania na sesjach , podejmowania uchwat i wsp6ldziatania z Zarzadem Zwiazku.
2. Zgromadzenie dziala zgodnie z uchwalonym przez siebie planem pracy.
3. W razie potrzeby Zgromadzenie mote dokonywat zmian i uzupetnien w przyjctym
planie pracy.
II. SESJE
§2
1. Zgromadzenie obraduje na sesjach zwolywanych w miarc potrzeb , nie rzadziej
jednak nit raz na kwartal zgodnie z §14 ust. I Statutu.

2. 0 terminie posiedzenia Zgromadzenia zawiadamia sic jego cztonk6w zgodnie ze
Statutem Zwiazku. Do porzadku obrad dolacza sic projekty uchwat.
3. Sesje Zgromadzenia sal jawne . W przypadkach wynikajqcych z ustaw Zgromadzenie mote uchyli6 jawno§b sesji lub jej czc§ci . W takim wypadku na sali obrad
moga pozostac wyl4cznie czlonkowie Zgromadzenia , czlonkowie Zarzadu oraz
osoby zaproszone przez Zgromadzenie do wziccia udzialu w tej czc§ci obrad.
§3

1. Posiedzenie Zgromadzenia przygotowuje i zwotuje Przewodniczacy Zgromadzenia, ustalajac jego porzadek obrad , miejsce , datq i godzinc rozpoczccia.
2. Na wniosek Zarzadu, Przewodniczacy Zgromadzenia jest obowiqzany wprowadzic do porzqdku obrad najbliiszego posiedzenia projekt uchwaly , jeteli wplynat
on do Zgromadzenia co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia.
§4

0 tematyce obrad powiadamia sic:
a) cztonk6w Zgromadzenia
b) Zarzad Zwiazku

c) Gl6wnego Ksicgowego Zwiazku i dyrektora biura
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d) mieszka6c6w za po§rednictwem strony internetowej Zwiazku.
§5
1. W uzasadnionych przypadkach, w szczeg6lno§ci w sprawach zgtoszonych w trybie §15 ust. 3-4 Statutu, projekty uchwal i inne niezb@dne materiaty dorgczane set
uczestnikom Zgromadzenia na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
2. Nie dotyczy to uchwal, co do kt6rych obowiazuje szczeg6lny tryb ich podejmowania.
III. PROWADZENIE OBRAD
§6
Posiedzenie otwiera i prowadzi Przewodniczacy Zgromadzenia lub jeden z jego Zastgpc6w, zwany dalej Przewodniczqcym obrad.
§7
1. Po otwarciu posiedzenia i stwierdzeniu prawomocno§ ci obrad, tj. obecno§ci co
najmniej polowy sktadu Zgromadzenia, Przewodniczacy obrad przedstawia porz4dek obrad.
2. Porzadek obrad powinien zawierac w szczeg6lno§ci:
a) przyj@cie protokolu z poprzedniej sesji

b) informacjq o pracy Zarzadu. 3. Zgromadzenie mote wprowadzit zmiany w porzadku obrad wytacznie bezwzglgdna wigkszo§ cia glos6w swego ustawowego sktadu.
4. Do zmiany porzqdku obrad posiedzenia zwolanego w trybie okre §lonym w § 14
ust. 2 Statutu wymagana jest dodatkowo zgoda wnioskodawcy.

§8
Przewodniczacy obrad czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad regulaminu i porzqdku na sali obrad , a takie nad sprawnym przebiegiem obrad , w szczeg6lno§ci
nad zwigzto§cia i merytorycznym charakterem wystapien.
§9
W trakcie dyskusji nad projektami uchwat Przewodniczacy obrad udziela glosu w kolejno§ci:
a) wnioskodawcy w celu zwi@ztego uzasadnienia projektu uchwaty
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b) przedstawicielom komisji Zgromadzenia opiniujacych projekt uchwaty, a takte
Zarzadowi, Gt6wnemu Ksicgowemu lub dyrektorowi biura Zwi4zku , gdy wnioskodawca nie jest Zarzad
c) cztonkom Zgromadzenia zgtaszajacym sic do dyskusji
d) innym osobom za zgoda Zgromadzenia.
§10
1. Prowadzac dyskusjq , Przewodniczqcy obrad udziela glosu cztonkom Zgromadzenia w kolejno§ci zgtoszed.

2. Przewodniczqcy obrad mote udzieli6 giosu poza kolejno§cia:
a) Zarzadowi, Gt6wnemu Ksicgowemu, dyrektorowi biura Zwiqzku lub osobom
przez nich wskazanym w celu udzielenia wyja§nier lub odpowiedzi na pytania
b) zaproszonym go§ciom

c) dla zgtoszenia wypowiedzi ad vocem " lub wniosku formalnego
d) w innych uzasadnionych przypadkach, jeieli nie spotka sic to ze sprzeciwem
kt6rego§ z cztonk6w Zgromadzenia - w razie sprzeciwu wymagane jest formalne glosowanie w sprawie udzielenia giosu.
§11
1. Czas na uzasadnienie projektu uchwaty przez wnioskodawc6w ograniczony jest
do 5 minut.

2. Czas pozostatych wystapieh w dyskusji ograniczony jest do 3 minut.
3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczacy obrad mole przedtu±yc czas
wypowiedzi.

4. Liczba wystapieri jednej osoby w dyskusji dotyczacej jednego problemu ograniczona jest do 3 razy. Za zgodq Zgromadzenia Przewodniczacy obrad mote
udzielid dyskutantowi dodatkowego giosu . Ograniczenie liczby wystapierl nie dotyczy odpowiedzi na zadane pytania.
§12
1. Przewodniczacy obrad powinien zwr6cic uwagc zabierajqcemu glos, kt6rego:
a) wystapienie odbiega zasadniczo od tre§ci obrad
b) tre§6 albo spos6b wystapienia lub zachowania zakt6ca porzadek obrad lub
uchybia powadze posiedzenia,
a jeieli nie odniesie to skutku - mote odebrac mu glos.
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2. Przewodniczacy obrad mote nakazat opuszczenie sali obrad osobie spoza
Zgromadzenia, ktora swoim zachowaniem lub wystapieniem zaktoca porzadek
obrad lub uchybia powadze posiedzenia.
§13
1. Zgtoszenie pro§by o glos ad vocem" uprawnia do otrzymania glosu poza kolejno§cia.

2. Dotyczy to jedynie przypadku , gdy chodzi o krotkie ustosunkowanie sic do wypowiedzi przedmowcy w dyskusji.
3. Czas wypowiedzi „ad vocem" ograniczony jest do 1 minuty.
4. llo§d gtosow „ ad vocem" do jednej wypowiedzi ogranicza sic do trzech.

5. Jednej osobie mole byc udzielony gtos ad vocem" nie wiccej nit 3 razy w jednym punkcie obrad.
6. Nie dopuszcza sic wypowiedzi ad vocem " do wypowiedzi „ ad vocem".
§14
1. W trakcie dyskusji cztonkowie Zgromadzenia moga zgtaszac wnioski, w tym
wnioski formalne.
2. Zarzqd mote zgtaszac wnioski formalne , wymienione w § 15 pkt 1 niniejszego
Regulaminu z wyjatkiem ppkt m) i n).
3. Przewodniczacy obrad udziela glosu w sprawie formalnej poza kolejno§cia.
§15
1. Do wnioskow formalnych zalicza sic wnioski o:
przerwanie posiedzenia
odroczenie posiedzenia
zamkniccie posiedzenia
uchylenie jawno§ ci obrad
zamkniccie listy dyskutantow
przerwanie dyskusji
zamkniccie dyskusji
przej§cie do porzqdku obrad
odestanie sprawy bcdacej aktualnie przedmiotem obrad do drugiego czytania
odestanie sprawy bcdacej aktualnie przedmiotem obrad do wnioskodawcy
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k) odestanie projektu uchwaty do przepracowania w my§I § 28 pkt 2 niniejszego
Regulaminu

I) zmianq porzqdku obrad
m) zmianq prowadzgcego obrady
n) ograniczenie czasu przem6wier i inne wnioski dotyczgce trybu prowadzenia
dyskusji
o) stwierdzenie kworum
p) ponowne przeliczenie glos6w
q) ustalenie trybu glosowania

r) zarzgdzenie przerwy.
2. W razie powstania wgtpliwo§ci co do charakteru wniosku , rozstrzyga je Przewodniczgcy obrad.
§16
Z zastrzeieniem § 7 ust. 3 i 4 niniejszego Regulaminu , Zgromadzenie rozstrzyga o
wniosku formalnym zwykta wigkszo § ciq gtos6w po wystuchaniu wnioskodawcy i
ewentualnie jednego przeciwnika wniosku , ustalonego w drodze kolejno §ci zgloszeh.
§17

Wszystkie wnioski, poza formalnymi, glosuje sig po przeprowadzeniu nad nimi dyskusji, chyba ie Zgromadzenie zdecyduje inaczej.
IV. GLOSOWANIE

§18
1. Po zamknigciu dyskusji Zgromadzenie przystqpuje do glosowania.
2. Od tej chwili moina zabiera6 gtos tylko dia zgtoszenia wniosku formalnego dotyczqcego trybu glosowania lub zadania pytania wyja§niajgcego glosowany wniosek, co winno nastgpic przed wezwaniem do gtosowania.
§19

Jeieli inne przepisy nie stanowiq inaczej, Zgromadzenie podejmuje uchwaty w gtosowaniu jawnym bezwzglgdnq wigkszo§ciq gtos6w statutowej liczby cztonk6w Zgromadzenia , w obecno§ci ponad potowy swojego skiadu.
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§ 20
1. Obliczenia gtos6w w gtosowaniu jawnym dokonuje Przewodnicz4cy obrad.
2. W razie potrzeby obliczenia gtos6w dokonuje Przewodniczalcy z pomoc4 swoich
Zastcpc6w . Przewodniczalcy mote r6wniek w tym celu powota6 sekretarzy.
3. Arytmetyczne wyniki ka±dego gtosowania Przewodniczqcy obrad oznajmia na
bieialco cztonkom Zgromadzenia.
§ 21
1. Glosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna, sktadajalca sic co najmniej z
trzech os6b, powotywana na sesji sposr6d cztonk6w Zgromadzenia w glosowaniu
jawnym . Ze swoich czynno9ci komisja skrutacyjna sporzqdza pisemny protokot.
2. Dla ka±dego przypadku glosowania tajnego Zgromadzenie na wniosek Przewodniczacego obrad lub komisji skrutacyjnej ustala regulamin gtosowania.
§ 22
Wyniki gtosowania sa ostateczne i nie mogal byc przedmiotem dyskusji.
§ 23
1. Porzaidek glosowania projekt6w uchwat na sesji jest nastcpujalcy:

a) glosowanie poprawek do poszczeg6lnych punkt6w uchwaty , zgloszonych
przewodniczacemu obrad tub sformulowanych na pismie na jego wniosek
b) glosowanie projektu uchwaty w calosci.
2. W przypadku duiej liczby poprawek , w celu usprawnienia glosowania Przewodniczalcy obrad mote rozpocza6 od poddania pod glosowanie wniosku najdalej id4cego.

3. Zgromadzenie mote odroczy6 gtosowanie nad calo§cial projektu uchwaty do czasu stwierdzenia jej zgodno§ci z prawem.
V. UCHWAtY
§ 24
1. inicjatywa uchwalodawcza przystuguje:
a) Zarzqdowi Zwiazku

b) Komisjom Zgromadzenia
c) grupie co najmniej 3 czlonk6w Zgromadzenia.
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2. Uchwata mole zostae podjqta bez wskazania wnioskodawcy w sytuacji, gdy koniecznotd jej uchwalenia wynika z ustaw.
3. Przygotowanie projekt6w uchwat nalety do zadari Zarz4du. W przypadku uchwat
inicjowanych przez cztonk6w lub komisje Zgromadzenia , zadanie to mote bye
powierzone biuru Zwiazku.

§ 25
1. Uchwata Zgromadzenia winna zawiera6 dat@, tytut , podstawg prawns , wskazanie
wnioskodawcy uchwaty (z zastrzeteniem § 24 ust. 2), okre§lenie zadari , wskazanie organu odpowiedzialnego za jej wykonanie i termin wej§cia w tycie.

2. Uchwaty dotyczqce zobowiazah finansowych wskazuj4 tr6dta dochod6w, z kt6rych zobowielzania to zostana pokryte.
§ 26
1. Projekt uchwaty musi bye zaparafowany pod wzglqdem merytorycznym i formalno-prawnym.
2. Pod wzglgdem merytorycznym projekt uchwaty parafuje wnioskodawca uchwaty.
3. Pod wzglgdem formalno- prawnym projekt uchwaly parafuje radca prawny.
4. W razie odmowy zaparafowania projektu przez osoby wymienione w ust. 2 i 3,
dol4czaja one na pi§mie swoje zastrzetenia.
5. Do projektu uchwaly winno bye dotaczone uzasadnienie. Uzasadnienie sporzadza
wnioskodawca lub osoba przez niego wyznaczona.
§ 27

1. Wszystkie uchwaly wnoszone na sesje winny bye zaopiniowane przez merytorycznie wta§ciwe komisje.
2. Uchwaty niewnoszone przez Zarzgd winny bye przez niego zaopiniowane.
3. Jeteli opinie, o kt6rych mowa w ust.1 i 2 zawieraja propozycjg poprawek do
uchwaly, poprawki to powinny bye dostarczone Przewodniczacemu obrad na pi§mie
przed rozpoczgciem obrad.
4. Opinia komisji ( Zarzqdu ) mote miee formg odr@bnego projektu uchwaty . W takim
przypadku w odpowiednim punkcie porzqdku obrad rozpatrywane sa r6wnolegle
obydwa projekty uchwaty.
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§ 28
1. Zgromadzenie mole w wyniku giosowania:
a) przyjad uchwaty (z ewentualnymi poprawkami)
b) odrzucid projekt uchway
c) odestat projekt do ponownej dyskusji w komisjach ( drugie czytanie)
d) odeslad projekt do wnioskodawcy celem naniesienia w nim zmian.

2. Odsyiajac projekt uchwaly celem naniesienia zmian , Zgromadzenie wskazuje, kto
ma dokonad zmian w uchwale oraz mote zlecid kierunek zmian.
§ 29
1. Cztonek Zgromadzenia mole zgiosid zdanie odrebne ("votum separatum") do tresci uchwaty z ewentualnym uzasadnieniem, co zostaje odnotowane w protokole
posiedzenia.
2. Cztonek Zgromadzenia mote take wniesd pisemny sprzeciw w stosunku do
uchwaly zgromadzenia w ciagu 7 dni od dnia jej podjccia, zgodnie z art. 72 ustawy o samorzadzie gminnym.
§ 30
1. Uchylenie lub zmiana uchwai podjctych w czasie sesji mote nastapid wyiacznie w
drodze reasumpcji lub odrebnej uchwaty.

2. Reasumpcja uchwaty oznacza, to poprzedni wynik glosowania uwata sic za niebyy i wznawia sic dyskusjq nad projektem uchwaly.
3. Wniosek o reasumpcjc uchway rozstrzyga sic w giosowaniu jawnym po przeprowadzeniu nad nim dyskusji.
§31
1. Uchway zaopatruje sic numerem uchway wediug kolejnosci i wskazaniem roku.
2. Uchwaty podpisuje Przewodniczacy obrad.
3. Oryginay uchwai przechowuje sic wraz z protokotem z sesji w biurze Zwiazku.
§ 32
W trybie przewidzianym dla uchwai Zgromadzenie mote podejmowad:
a) oswiadczenia - zawierajace stanowisko w okreslonej sprawie

b) deklaracje - zawierajace zobowiazania do okreslonego postqpowania

25/35
? i^1

ZAL,QCZNIK NR 2 DO STATUTU GZM aSILESIAv: REGULAMIN ZGROMADZENIA

c) apele - zawierajace prawnie niewiatace wezwanie do okre§lonego zachowania
siq, podj@cia inicjatywy lub zadania.

VI. PROTOKOLY Z POSIEDZENIA
§ 33

1. Z katdego posiedzenia Zgromadzenia sporzqdza sic protok6t, stanowiacy urzqdowy zapis przebiegu obrad.
2. Protok6t powinien odzwierciedlac rzeczywisty przebieg posiedzenia , a w szczeg6lno9ci zawierat:
a) numer i datq posiedzenia oraz godzing rozpoczgcia i zakorczenia obrad
b) listg obecno§ci czlonk6w Zgromadzenia oraz ewentualnych go§ci
c) stwierdzenie prawidlowo§ ci zwotania Zgromadzenia i jego zdolno §ci do podejmowania uchwal
d) zatwierdzony porzqdek obrad

e) stwierdzenie przyj@cia protokotu z poprzedniej sesji
f) przebieg obrad ze streszczeniem lub dostownym brzmieniem wystapien.
3. Do protokotu dolacza sig podj@te przez Zgromadzenie uchwaly oraz wyniki glosowar, o§wiadczenia i inne dokumenty zlotone na rgce Przewodniczacego obrad.
4. Protok6l przyjmowany jest przez Zgromadzenie na kolejnym posiedzeniu.
5. Po przyj@ciu przez Zgromadzenie protok6l podpisuje Przewodniczacy Zgromadzenia lub w razie jego nieobecno §ci - Wiceprzewodniczacy Zgromadzenia.

6. Protokoty przechowuje sic w biurze Zwiazku.
§ 34

1. Protok6l sporzadza Biuro Zwiqzku w terminie 14 dni od daty posiedzenia Zgromadzenia . W uzasadnionych wypadkach Przewodniczacy Zgromadzenia mote
wyrazid zgod @ na wydlutenie tego terminu.
2. Po sporzadzeniu , projekt protokotu przekazuje sic Przewodniczqcemu obrad celem jego weryfikacji.
3. Po weryfikacji przez Przewodniczacego obrad, projekt protokolu przekazuje sic
czlonkom Zgromadzenia wraz z porzadkiem obrad nastcpnego posiedzenia.
4. Czlonkowie Zgromadzenia moga zglaszad poprawki lub uzupelnienia do protokotu
do czasu jego przyjgcia przez Zgromadzenie.
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5. 0 uwzglcdnieniu poprawek lub uzupetnied decyduje Przewodniczqcy obrad.
6. Cztonkowie Zgromadzenia , kt6rych uwagi nie zostaly uwzglcdnione , moga odwota6 sic do Zgromadzenia na najblitszej sesji.
VII. KOMISJE

§ 35
1. W trakcie kadencji Zgromadzenie mole powotac ze swojego grona komisje state
lub nadzwyczajne zgodnie z §23 Statutu.
2. Zakres dziatania poszczeg6lnych komisji ustala Zgromadzenie.

§ 36
1. Do zadah komisji statych nale±y w szczeg6lno§ci:
a) opracowywanie i proponowanie strategic dziatania Zwiazku w zakresie kompetencji komisji
b) wystcpowanie z inicjatywa uchwatodawcza
c) opiniowanie projektbw uchwat Zgromadzenia
d) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Zgromadzenie,
Zarzad , Przewodniczclcego Zgromadzenia lub cztonk6w Zgromadzenia

e) kontrola wykonania uchwal Zgromadzenia - na wniosek Zgromadzenia, okre§lajacy zakres i termin przeprowadzenia kontroli, przyjcty uchwata Zgromadzenia.
2. 0 wta§ciwo§ci komisji w konkretniej sprawie decyduje komisja , chyba to wta§ciwo§6 komisji wynika z przepis6w powszechnie obowialzujacych . W przypadku
sporu kompetencyjnego o wta§ciwo§c komisji rozstrzyga Zgromadzenie.
§ 37
Tryb pracy Komisji Rewizyjnej okre§lony jest w odrebnym regulaminie.
§ 38
Cztonkowie komisji wybieraja spo§r6d siebie przewodniczacego komisji i jego zastcpcc lub zastcpc6w.
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§ 39
1. Komisje pracuja wedlug ustalonego przez siebie planu pracy.
2. Komisje dzialajq na posiedzeniach oraz przez swych czlonk6w oddelegowanych
przez komisjq i badajacych na miejscu poszczeg6lne sprawy.
§ 40
1. Posiedzenia komisji zwoiuje jej przewodniczqcy w miarQ potrzeby.
2. Na wniosek Przewodniczgcego Zgromadzenia , Zarzadu lub co najmniej '/ skiadu
komisji jej przewodniczgcy zobowiazany jest zwola6 posiedzenie komisji w ciaigu
7 dni od zio±enia wniosku.
3. Informacja o terminie i miejscu posiedzenia komisji musi by6 dostcpna w biurze
Zwiazku co najmniej na 3 dni przed jej posiedzeniem.
4. W uzasadnionych przypadkach motna skr6ci6 termin powiadamiania , o kt6rym
mowa w ust. 3.

5. Posiedzenia komisji sgjawne.
§ 41
1. Posiedzenie komisji mote sic odbyd , gdy bierze w nim udzial co najmniej polowa
skiadu komisji.

2. Komisja mote zaprosid na swoje posiedzenie osoby spoza skiadu komisji.
§ 42
1. Komisja wydaje opinie i podejmuje wnioski.

2. Przyjmowanie opinii i wniosk6w Komisji zapada zwykla wickszosci4 glos6w.
§ 43
1. Posiedzenie komisji prowadzi przewodniczacy komisji lub jego zastcpca.
2. Do prowadzenia obrad komisji stosuje sic odpowiednio §§ 6-23.
§ 44

1. Czlonek Zgromadzenia ma obowiazek czynnie uczestniczy6 w pracach komisji,
kt6rej jest cztonkiem.
2. Cztonek Zgromadzenia mote by6 odwotany ze skiadu komisji na jej wniosek w
przypadku niewywiqzywania sic ze swoich obowiazk6w czlonka komisji.
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3. Nieobecnosc (takte usprawiedliwiona ) czionka komisji w ponad 50% posiedze6
komisji skutkuje postawieniem wniosku o odwotanie go ze skiadu komisji. Wniosek taki mo2na postawi6 po uplywie 3 miesiqcy od daty powotania go do skiadu
komisji.
4. Cztonek komisji mote zrezygnowad z cztonkostwa w komisji. Ziotenie rezygnacji
w formie pisemnej staje sic skuteczne z chwila przedtoienia Zgromadzeniu.
§ 45
Komisje moga odbywac wspbine posiedzenia.
VIII. PRAWA I OBOWIPZKI CZLONKGW ZGROMADZENIA
§ 46
1. Cztonek Zgromadzenia ma obowiqzek czynnie uczestniczyc w pracach Zgromadzenia i jego komisji oraz innych instytucji samorzadowych, do ktbrych zostat wybrany lub desygnowany.
2. Cztonek Zgromadzenia stwierdza swa obecnosc na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na Iiscie obecnosci.
3. W razie niemotnosci uczestniczenia w posiedzeniu , Cztonek Zgromadzenia
usprawiedliwia swoj4 nieobecnosc na pismie.
4. Usprawiedliwienie nieobecnosci na posiedzeniu Zgromadzenia lub komisji winno
nastapit w miarc moiliwosci przed terminem posiedzenia , a jesli nie jest to motliwe - nie pbiniej nit w ciagu 7 dni od daty posiedzenia.
§ 47
1. Czlonkowie Zgromadzenia mogq kierowac wszystkie sprawy do odpowiednich
komisji Zgromadzenia i Zarzqdu Zwiazku.

3. W sprawach o wickszym znaczeniu czionkowie Zgromadzenia moga domagac sic
od stosownej komisji Zgromadzenia lub Zarzadu wniesienia ich pod obrady Zgromadzenia.

§ 48
1. Cztonek Zgromadzenia ma prawo wystcpowania o udzielenie informacji oraz
wgladu do dokument6w bcdacych w posiadaniu Zarzadu i biura Zwiazku.
2. Udzielanie informacji oraz udostcpnianie dokumenthw odbywa sic na zasadach
przewidzianych dla informacji publicznej, w miarc moiliwosci niezwlocznie.
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3. Ograniczenia udzielenia informacji lub udost@pnienia dokumentu moga wynika6
wytacznie z ustaw.
IX. WSPOLNE SESJE
§ 49
1. Zgromadzenie mote odbywac wspbine sesje z innymi radami gmin, miast , powiatow lub sejmikiem wojewodztwa , zwanych dalej organami.

2. Wspolne sesje zwotywane sq w celu rozpatrzenia i rozstrzygni @cia wsp6lnych
spraw.
3. Wsp6lna sesjq zwotuja i organizujq Przewodniczacy zainteresowanych organ6w.
4. Przewodniczqcego obrad wybieraj4 sposr6d siebie Przewodniczlcy odpowiednich organ6w.

§ 50
1. Wsp6lna sesja jest prawomocna , jeieli uczestniczy w niej co najmniej polowa
cztonk6w lub radnych z kaidego organu.
2. Uchwaty na wsp6lnej sesji podejmuje sig w odrgbnych glosowaniach dia kaidej
Rady. Uchwaly podpisujal Przewodniczacy odpowiednich organ6w.
§ 51
Postanowienia § 50 stosuje-sig odpowiednio do wspolnych posiedzeri komisji.
X. POSTANOWIENIA PRZEJSCIOWE I KONCOWE
§ 52

Obsfugg Zgromadzenia, komisji i czlonkow Zgromadzenia zapewnia biuro Zwiazku.

ZAL.4CZNIK NR 3
DO STA TUTU GZM iSILESIAi)

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ GZM aSILESIA»
§1
Charakter Komisji Rewizyjnej , przedmiot i cete kontroli
1. Komisja Rewizyjna , zwana dalej Komisja", jest stain komisja realizujac4 funkcjq
kontrolna , inicjuja(;a oraz opiniodawrxa Zgromadzenia , a zakres jej dzialania
obejmuje zadania realizowane przez Zwiazek.

2. Do zadan Komisji nalety:
a) kontrola dziatalnosci Zarzadu Zwiazku i podporzadkowanych mu jednostek
b) zajmowanie stanowiska w sprawach przekazanych Komisji przez Zgromadzenie

c) ocena sposobu realizacji uchwal Zgromadzenia
d) wystgpowanie z inicjatywa uchwatodawcza
e) wydawanie pisemnych opinii w sprawie wykonania planu finansowego (bud±etu)
f) formulowanie ocen , opinii i propozycji dotyczacych gospodarki bud±etowej
g) wyst@powanie do Zgromadzenia z wnioskiem o udzielenie tub nieudzielenie
absolutorium Zarzadowi Zwiazku
h) ocena materiat6w z kontroli dziatalnosci Zarzadu Zwi4zku i Zwiazku przeprowadzonej przez inne podmioty i) wykonywanie innych zadan zleconych przez Zgromadzenie w zakresie kontroli; uprawnienie to nie narusza uprawnien kontrolnych innych komisji , powotywanych przez Zgromadzenie.
3. W szczeg6lno § ci celem dzialan kontrolnych Komisji jest dostarczanie Zgromadzeniu informacji niezbgdnych dia oceny dziatalnosci podmiot6w wymienionych w
ust. 2 , zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w dziatalnosci tych podmiot6w
oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

4. Komisja przeprowadza w szczeg6lno9ci nast@pujace rodzaje kontroli:
a) problemowe - obejmujace wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu
dziatalnosci kontrolowanego podmiotu, stanowiace fragment w jego dziatalno§ci

31/35

ZAL4CZNIK NR 3 DO STATUTU GZM rcSILESIA,u: REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

.b) sprawdzajace - podejmowane w celu ustalenia czy wyniki poprzedniej kontroli
zostaly uwzglqdnione w toku postcpowania kontrolowanego podmiotu lub jednostki.
5. Komisja kontroluje dzialalno§6 Zarzadu Zwiqzku i podporzadkowanych mu jednostek pod wzglcdem legalno§ci.

6. Komisja kontrolujac dziatalno§6 Zarzadu i podporzadkowanych mu jednostek bada w szczeg6lno§ ci gospodarkc finansow4, w tym wykonanie planu finansowego
(budfetu).
§2
Prace Komisji
1. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczqcy lub podczas jego nieobecno§ci zastcpca przewodniczqcego Komisji.
2. Komisja dziala na podstawie planu pracy zatwierdzonego przez Zgromadzenie.
Komisja przedktada Zgromadzeniu plan pracy najp6iniej na miesiqc przed okresem objctym planem.
3. Dzialania kontrolne winny przebiega6 w oparciu o tryb postcpowania przedstawiony w § 5.
4. Komisja mote pracowa6 w powotanych przez siebie zespotach lub na posiedzeniach Komisji. Pracami zespolu kieruje cztonek Zgromadzenia wyznaczony przez
przewodniczqcego Komisji.
§3
Posledzenia KomisjI
1. Posiedzenia Komisji sq jawne.
2. Komisja obraduje na posiedzeniach zwotywanych przez przewodniczqcego Komisji, a podczas jego nieobecno § ci przez zastqpcq przewodniczqcego Komisji,
zgodnie z uwzglqdnieniem planu pracy Komisji oraz bie±gcych potrzeb.
3. Przewodniczqcy Komisji mote zaprosid na posiedzenie Komisji osoby niebcdgce
cztonkami Komisji, w tym cztonk6w Zgromadzenia nie bcdgcych cztonkami Komisji, osoby powotane na wniosek Komisji w charakterze bieglych lub ekspert6w.
4. Z posiedzenia Komisji sporzgdza sic protok6t. Na kolejnym posiedzeniu Komisja
przyjmuje protok6t z poprzedniego posiedzenia Komisji. Protok6l podpisuje bezwzglcdna wickszo§6 cztonk6w Komisji.
5. Ograniczenie jawno § ci posiedzeh Komisji mote wynika6 wytacznie z ustaw.
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6. Decyzje Komisji zapadaja zwyktq wigkszoscia gtos6w w obecnosci co najmniej
potowy sktadu Komisji.
§4
Porady, opinie i ekspertyzy

1. Komisja mote zasi@gat porad , opinii i ekspertyz os6b posiadajacych wiedz@ specjalistyczna dotyczaca kontroli.
2. Wykonanie konkretnych ekspertyz i opracowah tematycznych Komisja mote zlecit instytucjom lub ekspertom spoza Zgromadzenia i biura Zwiazku za posrednictwem Zarzadu . W takim wypadku Komisja wnioskuje pisemnie do Zarzadu o zlecenie ekspertyzy /opracowania, wskazujac zakres prac.
3. W razie ujawnienia w toku kontroli czynu majqcego cechy przest@pstwa , kontrolujacy niezwtocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki, Zarzad
Zwiazku i Przewodniczacego Zgromadzenia , wskazujqc podstawy uzasadniajqce
zawiadomienie.
§5
Przebieg kontroli
1. Dziatania kontrolne podejmowane sa, jeieli zostaty zaplanowane w planie pracy
Komisji lub zostaty zawnioskowane przez:

a) Przewodniczacego Zgromadzenia
b) stale komisje Zgromadzenia
c) grup@ co najmniej pigciu czlonk6w Zgromadzenia
i przyjgte odrgbna uchwal Zgromadzenia.
2. Do prowadzenia kontroli uprawnia imienne upowainienie wystawione przez
Przewodniczacego Zgromadzenia . Upowainienie ma wskazywat kontrolowany
podmiot lub jednostkq , zakres kontroli oraz imiona i nazwiska os6b upowainionych do przeprowadzenia kontroli ( upowainienie do przeprowadzenia kontroli).
3. Przed przystapieniem do czynnotci kontrolnych kontrolujacy obowiazany jest
okazat kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub jednostki upowainienie do
przeprowadzenia kontroli (rozpocz@cie kontroli).
4. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiazany jest zapewnit warunki i trodki
niezbqdne dia prawidtowego przeprowadzenia kontroli.
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5. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiqzany jest w szczeg6lno § ci przedklada6 na tadanie kontrolujqcych dokumenty i materiaty niezbqdne do przeprowadzenia kontroli oraz umotliwienia kontrolujacym wstqpu do obiekt6w i pomieszczeri kontrolowanego podmiotu . Na tadanie kontrolujqcego (- ych) kierownik kontrolowanego podmiotu lub jednostki obowiazany jest udzieli6 ustnych i pisemnych
wyja§nieh , takte w innych nit okre§lone przypadkach .
Odmowa wykonania tych
czynno§ci wymaga sporzadzenia pisemnej notatki przez kontrolujacego.
6. Obowiqzki przypisane kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub jednostki, opisane jak wytej, moga byb wykonywane za po§rednictwem podleglych mu pracownik6w.
7. Postqpowanie kontrolne przeprowadza sic w spos6b umotliwiajacy bezstronne i
rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dziatalno§ci kontrolowanego
podmiotu , rzetelne jego udokumentowanie i ocenc kontrolowanej dzialalno§ci
wedtug kryterium okretlonego w § 1 ust. 5 oraz cel6w okre§lonych w § 1 ust. 3.

8. Stan faktyczny ustala sic na podstawie dowod6w zebranych w toku postcpowania
kontrolnego.
9. Jako dow6d mote byc dopuszczone wszystko, co mote stu±yc wyja§nieniu sprawy i co jest zgodne z prawem . Jako dowody mogq by8 dopuszczone w szczegblno§ci dokumenty , wyniki oglqdzin , zeznania §wiadk6w , opinie biegtych oraz pisemne wyia § nienia i otwiadczenia kontrolowanych.
§6
Sprawozdanla z pracy Komisji

1. Raz w roku, nie p6tniej nit do ko6ca pierwszego kwartatu, Komisja sktada Zgromadzeniu roczne sprawozdanie z dzialalno§ci Komisji w roku poprzednim.
2. Kontrolujacy sporzqdza(-ajq) z przeprowadzonej kontroli - w terminie 14 dni od
daty jej zakoriczenia - sprawozdanie pokontrolne, kt6re powinno zawierac:
a) nazwc i adres kontrolowanego podmiotu lub jednostki
b) imiq i nazwisko kontrolujqcego (kontrolujacych)
c) miejsce i daty rozpoczccia i zakor czenia czynno§ci kontrolnych
d) okre§lenie przedrniotowego zakresu kontroli i okresu objctego kontrola
e) imic i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu
f) przebieg i wynik czynnosci kontrolnych, a w szczeg6lno§ci wnioski z kontroli
wskazujqce na stwierdzone nieprawidtowosci w dziatalnotci kontrolowanego
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podmiotu oraz wskazanie dowodow potwierdzajacych ustalenia zawarte w
sprawozdaniu.

3. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu sic z trekia sprawozdania pokontrolnego formutuje wnioski , ktore przekazuje Zarzadowi Zwiazku oraz Przewodniczacemu
Zgromadzenia.
§7
Wspotdziatanie komisji Zgromadzenia
1. Komisja mole wspotdziatac w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami
Zgromadzenia w zakresie ich wtatciwo §ci rzeczowej.

2. Wspotdziatanie mole polegac w szczeg61nogci na wymianie uwag , informacji i
doswiadczer dotyczacych dziatalnosci kontrolnej.

PRZ DNICZACY
RADY UQij,$LPSKA
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