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UCHWAŁA NR 11/10/19
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEG0 BIEBRZA

z dnia 31 stycznia 2019 roku

w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Biebrza

Na podstawie art. 67 a  ust.  1  w związku z art. 67 ust.  1a i  lb ustawy z dnia s marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz.1000, poz.1349, poz.1432,

poz.  2500)  oraz  §  37  Statutu  Związku  Komunalnego  Biebrza  (ogłoszonego  w  Dzienniku
Urzędowyin Województwa Podlaskiego z dnia 26   listopada 2001  r. Nr 59, poz.1113; z dnia
171utego 2011  r. Nr 49, poz.  624; z dnia  16 marca 2012 r. poz.  922; z dnia 24 maja 2016 r.,

poz.  2280;  z  dnia  26  września  2017  r.,  poz.  3548)  Zgromadzenie  Związku  Komunalnego
Biebrza uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zmiany w Statucie Związku Komunalnego Biebrza polegające na tym, że:

1) § 6 ust.  1  otrzymuje brzmienie:

„ 1. Do zakresu działania Związku należy:
1) podjęcie  i  kontynuowanie  działań  z  zakresu  ochrony  środowiska  na  terenie

gmin wchodzących w skład Związku,
2) realizacja   zadań  mających   na   celu   zatrzymanie,   a   następnie   odwrócenie

niekorzystnych  zmian  zachodzących  w   środowisku  natualnym  Dorzecza
Biebrzy,

3)  prowadzenie   studiów   i   badań   w   zakresie   racjonalizacji   korzystania   ze
środowiska,

4) realizacja   programu   rozwoju   i   promocji   turystyki   i   agroturystyki   wraz
z   obiektami   infrastruktury   towarzyszącej    na   terenie   gmin   tworzących
Związek,

5) inicjowanie  współpracy  międzyregionalnej   i   zagranicznej   ze   szczególnym
uwzględnieniem współpracy przygranicznej ,

6) opracowywanie programów przedsięwzięć gospodarczych,
7) działanie   na   rzecz   rozwoju   lokalnego   i   obszarów   wiejskich   w   ramach

programów współfinansowanych z funduszy pomocowych,
8) przygotowywanie     dokumentacji,     pozyskiwanie     dodatkowych     środków

finansowych,  a  w  szczególności  środków pomocowych  z  Unii  Euopejskiej
oraz    innych    krajowych    i    międzynarodowych    instytucji    finansowych
i realizację celów Związku dotyczących:
a)   realizacji zadań związanych z gospodarką energetyczną,
b)   realizacji zadań z zakresu drogownictwa i transportu,
c)   realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,
d)   działań  na  rzecz  rozwoju  infi.astruktury  związanej   z  oświatą,  kulturą

ochrona zdrowia,
e)    realizacji zadań związanych z adaptacją do zmian klimatu,
f)   realizacji    zadań    z    zakresu    promocji    oraz    działań    informacyjno-

edukacyjnych."



2) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§   14.  Posiedzenia  Zgromadzenia  są  protokołowane.  Protokół  posiedzenia  powinien  być
przyj ęty przez Zgromadzenie na następnym posiedzeniu."

3) §  19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przewodniczący Zarządu zatrudniany jest na podstawie wyboru."

4) § 34 ust.  1 otrzymuje brzmienie:
„1.   Oświadczenia  woli   w   imieniu   Związku   w   zakresie   zarządu  jego   mieniem   składa
Przewodniczący  Zarządu,  a  w  przypadku  jego  nieobecności  Zastępca  Przewodniczącego
Zarządu. W pozostałym zakresie mają zastosowanie przepisy dotyczące mienia gminy."

§  2.   Traci  moc uchwała Zgromadzenia Związku Komunalnego  Biebrza z  dnia 27  grudnia
2018 r. Nr 1/3/18 w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Biebrza.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Biebrza.

§ 4. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.


