
UCHWAŁA NR IV/21/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA

z dnia 5 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Wierzyca

Na podstawie art. 67a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., 
poz. 506) w związku z § 30 Statutu Związku Gmin Wierzyca z dnia 22 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. 
Pomorskiego z 2012 r., poz. 3762 z późn.zm.), Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. W statucie Związku Gmin Wierzyca z dnia 22 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 
z 2012 r., poz. 3762 z poźn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 18 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Każdej z gmin – uczestników Związek zapewnia obsługę potrzeb jej mieszkańców na zasadach 
równych z prawami innych gmin z tytułu członkostwa w Związku, z zastrzeżeniem stosowania 
mechanizmu dobrowolnych dopłat określonym w § 20 ust. 2 Statutu.”;

2) do § 20 dodaje się ustęp 2, który otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli któryś z uczestników Związku wyrazi wolę dodatkowego podwyższenia jakości 
wykonywanych przez Związek zadań na jego terenie (w ramach obowiązujących umów w tym zakresie), 
Zgromadzenie Związku, na wniosek danego uczestnika Związku uchwala w stosunku do wnioskującego 
uczestnika dopłatę przeznaczoną na cel określony we wniosku - tzw. „dobrowolna dopłata”. Dobrowolna 
dopłata przeznaczana jest wyłącznie na potrzeby wnioskującego uczestnika Związku. Mechanizm 
określenia dobrowolnej dopłaty składa się z następujących etapów:

1) Uczestnik Związku składa do Przewodniczącego Zgromadzenia wniosek o uchwalenie przez 
Zgromadzenie Związku dobrowolnej dopłaty na określony cel, zgodnie ze swoim dodatkowym 
zapotrzebowaniem mieszczącym się w zakresie działalności Związku określonym w § 5 Statutu. 
Załącznikiem do wniosku jest uchwała organu stanowiącego uczestnika Związku, z której wynikać 
będzie zgoda/możliwość uregulowania nałożonej dopłaty.

2) Na Zgromadzeniu Związku Gmin Wierzyca, Zgromadzenie Związku podejmuje uchwałę dotyczącą 
określenia dopłaty w stosunku do wnioskującego uczestnika Związku. Uchwała będzie wskazywała 
cel, na jaki przedmiotowa dopłata zostanie przeznaczona. Cel ten będzie zgodny z zapotrzebowaniem 
wskazanym przez wnioskującego uczestnika Związku.

3) Uchwalenie dobrowolnej dopłaty może powodować zmianę umowy zawartej na świadczenie usług 
na terenie wnioskującego uczestnika Związku, jedynie w ramach przewidzianych w tej umowie 
zapisów umożliwiających dokonanie zmiany.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Wierzyca.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
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