
 

 

OBWIESZCZENIE NR 5/2016 

WOJEWODY PODLASKIEGO 

z dnia 23 maja 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Komunalnego Biebrza 

Na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 

2015 r. w sprawie rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian (Dz. U. 

poz. 2334) zarządzam ogłoszenie zmian w statucie Związku Komunalnego Biebrza z siedzibą w Dolistowie 

Starym, wpisanego do Rejestru związków międzygminnych pod pozycją 231 z datą 22 listopada 2001 r. 

przyjętych w § 1 uchwały nr III/17/16 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 29 stycznia 2016 r. 

w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Biebrza, w następującym brzmieniu: 

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Członkami Związku są również następujące gminy: Augustów, Miasto Augustów, Bargłów 

Kościelny, Grajewo, Miasto Grajewo, Janów, Nowinka, Płaska, Rajgród.”; 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Siedzibą Związku jest Zabiele, gmina Jaświły.”; 

3) w § 6  w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 7 - 13 w następującym brzmieniu: 

„7) działanie na rzecz rozwoju lokalnego i obszarów wiejskich w ramach programów współfinansowanych 

z funduszy pomocowych; 

8) realizacja zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 

9) realizacja zadań związanych z gospodarką energetyczną; 

10) realizacja zadań z zakresu drogownictwa; 

11) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt; 

12) działanie na rzecz rozwoju infrastruktury związanej z oświatą, kulturą, ochroną zdrowia; 

13) realizacja zadań z zakresu promocji oraz działań informacyjno - edukacyjnych.”; 

4) w § 30 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5)  opłaty pobierane z tytułu wykonywanych zadań Związku.”; 

5) w § 36 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Rozliczenia majątkowe występujących oraz wykluczonych członków Związku dokonywane będą  

na podstawie bilansu sporządzonego na dzień wystąpienia lub wykluczenia ze Związku, proporcjonalnie 

do wysokości wniesionych składek, z uwzględnieniem zaciągniętych przez Związek zobowiązań,  

po szczegółowym ustaleniu warunków rozliczenia przez Zgromadzenie.”; 
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6) w § 36 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. W wyniku likwidacji Związku jego majątek po zaspokojeniu wszelkich roszczeń wierzycieli 

przechodzi na rzecz członków Związku proporcjonalnie do wysokości wniesionych składek.”.   

Wojewoda Podlaski 

Bohdan Paszkowski 
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