
UCHWAŁA NR 6/II/2018
ZGROMADZENIA WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Na podstawie Na podstawie art. 67a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 11 Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 
( Dz. Urz. Woj. Wałbrzyskiego Nr 19 poz. 82 ze zm. ) Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów 
i Kanalizacji uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 Statutu uchyla się pkt 9; 

2) § 21 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: „Zarząd składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez 
Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Szczegółowy regulamin wyboru określa Zgromadzenie.”; 

3) § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ Wyboru Zarządu dokonuje się spośród członków Zgromadzenia, z tym, że 
dopuszczalny jest wybór dwóch członków Zarządu spoza członków Zgromadzenia.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), Statut związku powinien określać uczestników związku. Ponadto zgodnie 
z art. 71 cyt. ustawy o samorządzie gminnym i § 17 ust. 1 Statutu WZWiK, uchwały Zgromadzenia Związku są 
podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia. Wobec tego, mając na 
względzie zmianę statutowej liczby członków Zgromadzenia WZWiK spowodowaną wystąpieniem Gminy 
Świebodzice ze Związku, konieczne jest wykreślenie tej Gminy z § 2 pkt 9 Statutu Związku. Ponadto ilość 
dostarczanej wody ulega ciągłym zmianom i nie sposób ustalić, która z Gmin członkowskich ma w tej kategorii 
stałą i wyraźną pierwszą pozycję, zatem należy usunąć z § 21 ust. 2 zapis o obowiązkowym członkostwie 
w Zarządzie Gminy będącej największym dostawcą wody, gdyż utrzymanie tego zapisu powodowałoby 
konieczność częstych zmian składu Zarządu przy każdej zmianie na pierwszej pozycji wśród Gmin – dostawców 
wody. Mając też na względzie zachowanie jednakowego statusu wszystkich członków Związku, uzasadnione jest 
usuniecie z § 21 ust. 2 zapisu o obowiązkowym członkostwie w Zarządzie Gminy będącej największym odbiorcą 
wody. 
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