UCHWAŁA NR XIX/150/2012
RADY GMINY ŚWILCZA
z dnia 23 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Komunalnego „Wisłok”
Działając na podstawie art. 64 ust 1 i 2, art. 67 ust 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy Świlcza uchwala, co następuje:
§ 1.

W Statucie Związku Komunalnego „Wisłok” postanawia się dokonać następujących zmian:

1) W § 1 ust 1 wyraz „Komunalny” zastępuje się wyrazem „Międzygminny”
2) W § 3 ust 3 dodaje się:
„7) prowadzenie dla wszystkich grup społecznych działań z zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju,
8) stwarzanie warunków i prowadzenie działań w zakresie budowy, uruchomienia i obsługi systemów
monitoringu środowiska z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenia alternatywnych
źródeł energii służących poprawie stanu środowiska.”;
3) W § 6:
a) skreśla się ust 3,
b) w ust 4 skreśla się zdanie drugie.
c) ust 6 otrzymuje brzmienie
„6. Wybór członków Zarządu odbywa się bezwzględną większością głosów.”;
4) W § 9 skreśla się wyrazy „Sejmik Samorządowy”
5) w § 22:
a) ust 2 otrzymuje brzmienie: „
„2. Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia na wniosek Zarządu
lub ¼ członków Zgromadzenia Związku, w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku zawierającego porządek
obrad wrazz projektami uchwał.”,
b) skreśla się ust 6.
c) ust 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Przedstawiciele powinni być powiadomieni pisemnie, co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia
Zgromadzenia i wraz z zawiadomieniem powinni otrzymać porządek obrad wraz z projektami uchwał.”;
6) W § 29 ust 2 otrzymuje brzmienie:
2. Zakres i sposób nadzoru określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
7) § 45 otrzymuje brzmienie
„W sprawach nie uregulowanych postanowieniami statutu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świlcza
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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