WZORY
Wzór uchwały w sprawie utworzenia związku międzygminnego
Uchwała nr
Rady Gminy
z dnia .................................................
W sprawie utworzenia związku międzygminnego ................................... (nazwa, ewent. cel działalności)
Na podstawie art. 64 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.
594 ze zm.) Rada Gminy .................................................... uchwala co następuje:
§ 1.
Gmina ..................................................... wraz z Gminami:
1. .....................................................
2. .....................................................
3. .....................................................
4. ..................................................... (podać nazwy gmin)
tworzą związek międzygminny.....................................................
§ 2.
Zadania związku określi statut związku w brzmieniu przyjętym przez odrębną uchwałę Rady Gminy
nr ...................... z dnia .....................................................
§ 3.
Do dokonania czynności związanych z rejestracją związku międzygminnego .................................................,
w szczególności do przedłożenia dokumentów organowi rejestracyjnemu upoważnia się ..............................
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi (Burmistrzowi, Prezydentowi miasta) Gminy ......................................
Przepisy ustawy:
Zgodnie z art. 64 ustawy o samorządzie gminnym w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki
międzygminne. Uchwały o utworzeniu związku podejmują rady zainteresowanych gmin. Prawa i obowiązki gmin uczestniczących
w związku międzygminnym, związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia
statutu związku. Gmina ma obowiązek poinformowania wojewody o zamiarze przystąpienia do związku.
Utworzenie związku wymaga przyjęcia jego statutu przez rady zainteresowanych gmin bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Statut związku powinien określać:
1) nazwę i siedzibę związku,
2) uczestników i czas trwania związku,
3) zadania związku,
4) organy związku, ich strukturę, zakres i tryb działania,
5) zasady korzystania z obiektów i urządzeń związku,
6) zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywania strat związku,
7) zasady przystępowania i występowania członków oraz zasady rozliczeń majątkowych,
8) zasady likwidacji związku,
9) inne zasady określające współdziałanie.
Rejestr związków prowadzi minister właściwy do spraw administracji publicznej. Związek nabywa osobowość prawną po zarejestrowaniu, z dniem ogłoszenia statutu.
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