
 

 

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

z dnia 30 czerwca 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia zmiany statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą „JEDŹ Z NAMI” 

z siedzibą w Strzelcach Opolskich 

Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 1139) oraz § 10 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru 

związków powiatowo-gminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian (Dz. U. poz. 2282) ogłasza się 

w załączniku do niniejszego obwieszczenia, wpisaną do Rejestru związków powiatowo-gminnych, 

prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zmianę statutu związku powiatowo-

gminnego pod nazwą „JEDŹ Z NAMI” z siedzibą w Strzelcach Opolskich, wynikającą z uchwały nr 21/I/2017 

Zgromadzenia Związku z dnia 20 stycznia 2017 r. 

  

 

 Wojewoda Opolski 

 

Adrian Czubak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 3 lipca 2017 r.

Poz. 1798



Załącznik 

 do Obwieszczenia 

Wojewody Opolskiego 

z dnia 30 czerwca 2017 r. 

 

ZMIANA STATUTU ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO POD NAZWĄ „JEDŹ Z NAMI”  

W statucie związku powiatowo-gminnego pod nazwą „JEDŹ Z NAMI” wprowadza się następujące zmiany: 

1) zmienia się § 38 ust. 6, który otrzymuje brzmienie: 

„6. Członkowie ponoszą koszty obsługi działalności Związku w formie składki członkowskiej. 

Wysokość składki członkowskiej ustalana jest przez Zgromadzenie w wysokości proporcjonalnej  

do ilości wozokilometrów realizowanych, zgodnie z obowiązującym Planem Transportowym, na 

terenie poszczególnych Członków oraz łącznych kosztów obsługi działalności Związku określonych  

w uchwale budżetowej. Składka płatna jest w następujący sposób: 

- do dnia 15 stycznia danego roku — w wysokości 1/4 składki, 

- do dnia 31 marca danego roku — w wysokości 3/4 składki”; 

2) zmienia się § 38 ust. 8, który otrzymuje brzmienie: 

„8. W pierwszym roku działalności Związku składkę członkowską ustała się i wnosi w terminie wskazanym  

w uchwale Zgromadzenia. W roku 2017 wysokość składki członkowskiej ustalona zostanie jako suma: 

1) części stałej, stanowiącej 45,45% łącznych kosztów obsługi działalności Związku określonych  

w uchwale budżetowej, płatnej przez każdego Członka w 1/8 części; 

2) części zmiennej, ustalonej proporcjonalnie do ilości wozokilometrów realizowanych, zgodnie  

z obowiązującym Planem Transportowym, na terenie poszczególnych Członków oraz łącznych 

kosztów obsługi działalności Związku określonych w uchwale budżetowej pomniejszonych o część 

stałą składki. 

Wysokość składki dla każdego Członka za rok 2017 i termin jej wniesienia wskazany zostanie w uchwale 

Zgromadzenia.”. 
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