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Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach ;

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2Ó01r. Nr 142, poz. 1591 wraz z późn.zm.) przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w 
Zdzieszowicach projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Zdzieszowice do Związku Gmin 
Śląska Opolskiego w Opolu i przyjęcia jego Statutu.

Uzasadnienie:

Związek Gmin Śląska Opolskiego w Opolu utworzył Grupę Zakupową Gmin Śląska Opolskiego , 
która w maju 2012r. zorganizowała wspólny przetarg na zakup energii dla 23 gmin, członków 
Związku. W wyniku przetargu w stosunku do dotychczas obowiązujących taryf zaoszczędzono 
25,6% środków finansowych, poprzez wynegocjowanie niższej stawki. Gmina Zdzieszowice 
zamierza dołączyć do grupy zakupowej i uczestniczyć w wspólnym przetargu na zakup energii dla 
całej Gminy, warunkiem jest jednak przynależność Gminy do Związku. W załączeniu materiały 
przekazane przez Związek Gmin Śląska Opolskiego.



Projekt z dnia 8 lutego 2013r.

Uchwała Nr ................ .......... ..
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z d n ia .......... ............ ...................

w sprawie przystąpienia Gminy Zdzieszowice do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu i 
przyjęcia jego Statutu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 w związku z art.64 ust. 1 i 2, art.66, art.67 ust.lustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 200Ir. Nr 142, poz. 1591 zmiany: z 2002r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1-271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, 
poz.717, Nr 162, poz.1568 z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.l203,Nr 167, poz.1759 z 2005r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, 
poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz.ll 11, Nr 223, poz. 1458 z 2009r. 
Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675 
z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.!281z 
2012r.poz.567 z 2013r. poz. 153) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje :

" §1-

1. Przystępuje się z dniem 1 marca 2013r. do Związku Gmin Śląska Opolskiego z siedzibą w Opolu, 
którego celem jest społeczny i gospodarczy rozwój gmin oraz regionu Śląska Opolskiego.
2. Przyjmuje się Statut Związku Gmin Śląska Opolskiego w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do uchwały Nr .. 
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia

Tekst ujednolicony Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego według stanu obowiązującego od dnia 16 stycznia 2012 r. 
(opracowano w Związku Gmin Śląska Opolskiego na podstawie Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego: z 

1997 r. Nr 15, poz. 90, z 2009 r. Nr 82, poz. 1208, z 2010 r. Nr 110, poz. 1204, z 2012 r. poz. 97)

Statut
Związku Gmin Śląska Opolskiego

CZĘŚĆ I
Postanowienia ogólne

Statutem niniejszym rządzi się Związek Gmin Śląska Opolskiego, zwany dalej Związkiem.

§ 2
Związek działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz statutu.

§ 3
1. Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
2. Związek posiada osobowość prawną.

§ 4
1. Członkami Związku są gminy wymienione w załączniku nr 1 do statutu.
2. Związek jest organizacją dobrowolną i otwartą.

§ 5
Związek został utworzony na czas nie oznaczony.

Związek ma siedzibę w Opolu.
§ 6

CZĘŚĆ II
Cele i zadania Związku

§ 7
Celem Związku jest rozwój społeczny i gospodarczy gmin oraz regionu Śląska Opolskiego.

§ 8
Związek świadczy usługi na rzecz swoich członków, obejmujące następujące zadania:
1) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji mających znaczenie dla rozwoju 

społecznego i gospodarczego gmin,
2) prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej,
3) organizowanie wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Związku,
4) promocja gmin wobec partnerów w kraju i za granicą,
5) podejmowanie i realizacja przedsięwzięć gospodarczych o charakterze użyteczności publicznej,
6) występowanie do władz państwowych i samorządowych w sprawach mających znaczenie dla 

rozwoju społecznego i gospodarczego gmin.

CZĘŚĆ III
Członkowie Związku 

§ 9
Członkami Związku mogą być wszystkie gminy Śląska Opolskiego.
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Uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku i przyjęcia jego statutu podejmuje Rada Gminy 
bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

§11
Przyjęcia nowego członka Związku dokonuje Zgromadzenie w drodze uchwały.

§12
Członkom Związku przysługuje prawo:
1) do udziału w Zgromadzeniu poprzez swojego przedstawiciela, w tym czynne i bierne prawo 

wyborcze do organów Związku,
2) podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków,
3) do korzystania z mienia Związku i usług świadczonych przez Związek.

§13
Członkowie Związku zobowiązani są do:
1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminu i uchwał Zgromadzenia,
2) czynnego udziału w pracach Związku,
3) płacenia świadczeń na rzecz Związku.

§10

§14
1. W terminie do jednego miesiąca od dnia przyjęcia do Związku, członek Związku wpłaca 

świadczenie w postaci wkładu w wysokości i terminie ustalonych uchwałą Zgromadzenia.
2. Członkowie Związku zobowiązani są do wpłacenia składki rocznej w wysokości i terminie 

ustalonych uchwałą Zgromadzenia.

§ 15
Świadczenia wpłacane przez członków Związku, o których mowa w § 14, wchodzą w skład 
majątku Związku.

§16
1. Zmiana granic gminy nie powoduje ustania członkostwa w Związku.
2. Gmina ma obowiązek powiadomić Związek o zmianie granic.
3. Rada Gminy może wystąpić o zmianę rodzaju i wysokości świadczeń, jeżeli zmiana granicy 

wpłynęła na zmniejszenie świadczeń Związku na rzecz Gminy.

§17
Członkostwo w Związku ustaje w razie:
1) wystąpienia członka ze Związku,
2) wykluczenia członka ze Związku,
3) zniesienia Gminy.

§18
Członek Związku powinien oznajmić zamiar wystąpienia ze Związku najpóźniej na 3 miesiące 
przed dniem wystąpienia.

§19
1. Związek może wykluczyć członka tylko w razie:

1) udowodnionego działania na szkodę Związku,
2) nie wykonania zobowiązań na rzecz Związku,
3) nie stosowania się do przepisów obowiązujących w Związku, a zwłaszcza do postanowień 

statutu.
2. Wykluczenia członka ze Związku dokonuje Zgromadzenie w drodze uchwały, po zasięgnięciu 

opinii Zarządu.
3. Zgromadzenie powinno oznajmić zamiar wykluczenia Gminy ze Związku najpóźniej na 3 

miesiące przed dniem wykluczenia.
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CZĘŚĆ IV 
Organy Związku

§20
Organami Związku są:
1) Zgromadzenie Związku, które jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku, zwane dalej 

Zgromadzeniem,
2) Zarząd Związku, który jest organem wykonawczym, zwany dalej Zarządem.

§21
1. Członkami Zgromadzenia są Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin należących do 

Związku.
2. Gminę może reprezentować inny stały przedstawiciel, będący członkiem organu Gminy, 

wyznaczony na wniosek Prezydenta, Burmistrza, Wójta uchwałą Rady Gminy.
3. Każda Gmina ma w Zgromadzeniu tylko jeden głos.

§22
1. Kadencja Zgromadzenia jest równa kadencji Rad Gmin.
2. Zgromadzenie pełni swe funkcje do czasu wyłonienia nowego składu Zgromadzenia przez 

nowo wybrane Rady Gmin.

§23
Do właściwości Zgromadzenia należy:
1) uchwalenie projektu statutu i zmiany statutu, uchwalenie regulaminów pracy Zgromadzenia i 

Zarządu;
2) przyjęcie i wykluczenie członka Związku;
3) wybór i odwołanie Zarządu, ustalenie liczby członków Zarządu, ustalenie wysokości 

wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz diet dla członków Zarządu;
4) powołanie i odwołanie Skarbnika Związku, który jest głównym księgowym budżetu Związku - 

na wniosek Prezesa Zarządu;
5) stanowienie o kierunkach działania Zarządu, przyjmowanie sprawozdań z działalności 

Zarządu;
6) uchwalenie budżetu Związku, przyjmowanie sprawozdań z działalności finansowej Związku i 

udzielanie Zarządowi absolutorium z tego tytułu;
7) ustalanie wysokości świadczeń członków Związku;
8) tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych Związku;
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku, przekraczających zakres zwykłego 

zarządu dotyczących:
a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych,
b) zaciągania długoterminowych pożyczek,
c) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych, zaciąganych przez Zarząd 

w roku budżetowym,
d) tworzenia i przystępowania do spółek i fundacji oraz rozwiązywania i występowania z nich,
e) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Zarząd;

10) określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
11) rozwiązanie Związku;
12) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych statutem do kompetencji Zgromadzenia.

§24
1. Zgromadzenie kontroluje działalność Zarządu i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.
2. Zgromadzenie może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając 

przedmiot działania oraz skład osobowy.

§25
1. Zgromadzenie ze swego grona wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia i jego Zastępcę.
2. Przewodniczący Zgromadzenia:

1) zwołuje i organizuje pracę Zgromadzenia, przewodniczy jego posiedzeniom,
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2) pomiędzy posiedzeniami Zgromadzenia reprezentuje Zgromadzenie,
3) nawiązuje, w imieniu Związku, stosunek pracy na podstawie wyboru z zatrudnionymi 

członkami Zarządu oraz wykonuje inne czynności z tym związane.
3. W razie nieobecności Przewodniczącego Zgromadzenia, funkcje jego wykonuje Zastępca.

§26
1. Posiedzenie Zgromadzenia powinno być zwoływane co najmniej cztery razy w ciągu roku.
2. Na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/4 członków Zgromadzenia, Przewodniczący 

Zgromadzenia obowiązany jest zwołać posiedzenie Zgromadzenia w terminie 14 dni od 
złożenia wniosku.

3. O zwołaniu posiedzenia członkowie Zgromadzenia powinni być powiadomieni pisemnie co 
najmniej na 7 dni przed terminem obrad. Jednocześnie z zawiadomieniem powinni otrzymać 
porządek obrad oraz niezbędne dokumenty i materiały.

4. Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których 
zostało zwołane.

5. Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane. Protokół winien być przyjęty przez 
Zgromadzenie na następnym posiedzeniu.

§27
Członkowie Zgromadzenia są zobowiązani do brania udziału w pracach Zgromadzenia.

§28
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 obrady Zgromadzenia są jawne.
2. Uchwałą Zgromadzenia można wyłączyć jawność całości lub części obrad.

§29
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 głosowanie w Zgromadzeniu jest jawne.
2. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne.
3. Na wniosek członka Zgromadzenia zarządza się głosowanie tajne.

§30
1. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów statutowej liczby 

członków Zgromadzenia.
2. Przez bezwzględną większość głosów rozumie się ich liczbę większą od 50 %.

§31
1. Członek Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały Zgromadzenia 

w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.
2. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia 

sprawy.
3. Sprzeciw nie może być zgłoszony do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia 

sprawy.

§32
1. W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu i jego Zastępca oraz pozostali członkowie, których 

liczbę ustala Zgromadzenie Związku.
2. W skład Zarządu mogą wchodzić osoby nie będące członkami Zgromadzenia w liczbie nie 

przekraczającej 1/3 składu Zarządu.

§33
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 Prezesa Zarządu, jego Zastępcę i pozostałych członków Zarządu 

wybiera Zgromadzenie spośród swoich członków w głosowaniu tajnym, bezwzględną 
większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia. Przy wyborze poszczególnych 
członków Zarządu głosuje się na każdego członka osobno.

2. Prezes Zarządu i jego Zastępca mogą być wybrani spoza składu Zgromadzenia.
3. Zastępcę Prezesa Zarządu wybiera się na wniosek Prezesa Zarządu.
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1. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje na skutek:
1) zrzeczenia się mandatu,
2) ustania członkostwa Gminy w Związku,
3) odwołania,
4) upływu kadencji,
5) śmierci.

2. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu powoduje zwolnienie ze wszystkich czynności i funkcji, 
które członek Zarządu pełnił w charakterze przedstawiciela Związku.

§35
1. Odwołanie Zarządu Związku lub poszczególnych jego członków następuje w głosowaniu 

tajnym, bezwzględną większością głosów statutowego składu Zgromadzenia.
2. Głosowanie w sprawie odwołania przeprowadza się po zapoznaniu Zgromadzenia z opinią 

Komisji Rewizyjnej, na następnym posiedzeniu po posiedzeniu Zgromadzenia, na którym 
zgłoszono wniosek o odwołanie.

3. W razie odwołania Zarządu Związku, Zgromadzenie powołuje nowy Zarząd. Do czasu 
powołania nowego Zarządu, Zgromadzenie może powierzyć dotychczasowemu Zarządowi 
wykonywanie jego obowiązków.

4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu Zgromadzenie dokona na najbliższym 
posiedzeniu wyborów uzupełniających.

§34

§36
1. Zarząd kieruje działalnością Związku, wykonuje uchwały Zgromadzenia i zarządza mieniem 

Związku.
2. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem Związku oraz spełniać swoje obowiązki przy 

ścisłym przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i 
uchwał podjętych przez Zgromadzenie.

3. Zarząd podejmuje decyzje samodzielnie i za nie odpowiada.

§37
1. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Związku, nie zastrzeżone ustawą lub 

statutem dla Zgromadzenia.
2. W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:

1) przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia,
2) określenie sposobu wykonywania uchwał Zgromadzenia,
3) uchwalanie rocznych programów działalności Związku,
4) sporządzanie projektu budżetu Związku, z uwzględnieniem prawa budżetowego i wskazówek 

Zgromadzenia,
5) wykonywanie budżetu i prowadzenie gospodarki finansowej Związku,
6) zaciąganie pożyczek krótkoterminowych,
7) nabywanie obligacji oraz wnoszenie i cofanie udziałów i akcji na zasadach ustalonych przez 

Zgromadzenie,
8) składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności i stanu majątkowego Związku oraz 

rocznych bilansów Związku,
9) przygotowywanie i obsługa posiedzeń Zgromadzenia w trybie i terminach przewidzianych 

statutem i regulaminem pracy Zgromadzenia.

§38
1. Zarząd jest organem kolegialnym, obraduje na posiedzeniach.
2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
3. Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Związku.
4. Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu.

§39
Prezes Zarządu:
1) reprezentuje Związek na zewnątrz.
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2) kieruje bieżącymi sprawami Związku,
3) organizuje pracę Zarządu,
4) wykonuje uchwały Zarządu,
5) jest Dyrektorem Biura Związku, wykonuje jednoosobowo uprawnienia kierownika zakładu pracy 

i zwierzchnika służbowego wobec pracowników Związku,
6) zawiera jednoosobowo umowy z osobami świadczącymi pracę na rzecz Związku na podstawie 

umowy-zlecenia, umowy o dzieło, umowy na wykonanie usług i egzekwuje ich wykonanie,
7) uczestniczy w posiedzeniach Zgromadzenia,
8) ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania,
9) przedkłada organom nadzoru uchwały Zgromadzenia.

§40
1. W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesów 

Związku lub interesów zrzeszonych w nim Gmin, w zakresie działania Związku, Prezes Zarządu 
podejmuje czynności należące do kompetencji Zarządu.

2. Czynności podjęte w trybie, o którym mowa w ust.1, wymagają zatwierdzenia na najbliższym 
posiedzeniu Zarządu.

§41
Jeżeli Prezes Zarządu nie może pełnić obowiązków służbowych, jego funkcje wykonuje Zastępca 
Prezesa Zarządu.

§42
1. Z wyboru Prezesa Zarządu wynika obowiązek świadczenia pracy. Nawiązanie stosunku pracy 

następuje z chwilą wyboru.
2. Stosunek pracy z wyboru rozwiązuje się z chwilą wygaśnięcia mandatu.
3. Prezes Zarządu za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie na zasadach ustalonych przez 

Zgromadzenie.
4. Pozostali członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo. Na zasadach określonych przez 

Zgromadzenie, przysługują im diety za udział w posiedzeniach oraz zwrot kosztów podróży.

§43
W sprawach nie uregulowanych statutem, do Prezesa Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy dotyczące Prezydenta, Burmistrza, Wójta.

CZĘŚĆ V
Mienie i gospodarka finansowa Związku

§44
1. Mieniem Związku jest własność i inne prawa majątkowe należące do Związku.
2. Mienie Związku jest odrębne od mienia członków Związku i jest zarządzane odrębnie.

§45
Nabycie mienia przez Związek następuje:
1) poprzez przekazanie przez członków Związku,
2) w wyniku własnej działalności gospodarczej,
3) przez inne czynności prawne.

§46
1. Oświadczenie woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem składają dwaj członkowie 

Zarządu, w tym Prezes Zarządu lub jego Zastępca.
2. Zarząd może udzielić Prezesowi Zarządu upoważnienia do składania jednoosobowo 

oświadczeń woli, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Związku.
3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej 

skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Związku.
4. Skarbnik Związku, który od mówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie 

Prezesa Zarządu, powiadamiając o tym Zgromadzenie oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.
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Za zobowiązania przyjęte wobec osób trzecich Związek odpowiada swoim majątkiem.

§48
1. Związek samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.
2. Do gospodarki finansowej Związku stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej 

gmin.

§ 49 (uchylony)

§ 50 (uchylony)

§ 51 (uchylony)

§ 52 (uchylony)

§ 53 (uchylony)

§ 54 (uchylony)

§ 55 (uchylony)

§56
Członkowie Zgromadzenia informują Rady Gmin o projekcie budżetu, kierunkach działania Zarządu 
wykonaniu budżetu.

§47

CZĘŚĆ VI
Rozwiązanie Związku 

§57
Rozwiązanie Związku następuje wskutek uchwały Zgromadzenia.

§58
W wypadku rozwiązania Związku jego majątek, po zaspokojeniu wszelkich zobowiązań i roszczeń 
wierzycieli, przechodzi na rzecz członków Związku w równych częściach.

§59
Rozwiązanie Związku następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego, przy 
uwzględnieniu treści postanowień § § 60, 61, 62, 63, 64.

§60
Likwidatorów Związku mianuje Zgromadzenie. Do obowiązków Likwidatorów należy
przeprowadzenie kontroli dokumentacji Związku, ustalenie stanu majątku Związku i opracowanie 
planu likwidacji.

§61
Plan likwidacji zatwierdza Zgromadzenie, po wysłuchaniu opinii powołanej doraźnie Komisji 
Kontroli.

§62
Zatwierdzony plan likwidacji Związku wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku i 
przesyła do wiadomości Izby Obrachunkowej i Sejmiku Samorządowego.

§63
Po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia planu likwidacji Związku, członkowie Związku przejmują 
przypadające im części majątku, chyba że zgłoszono wobec planu zastrzeżenia uzasadniające 
jego zmianę.
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Nie odebrane kwoty pieniężne przeznaczone na zaspokojenie roszczeń osób trzecich, składa się 
do depozytu sądowego.

§64

CZĘŚĆ VII
Postanowienia końcowe 

§65
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami statutu mają zastosowanie przepisy ustawy.

§66
Statut wchodzi w życie po zarejestrowaniu Związku, z dniem jego ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego.

§67
1. Projekt zmiany statutu, przygotowany przez Zarząd, uchwala Zgromadzenie bezwzględną 

większością głosów statutowego składu Zgromadzenia.
2. Zmiana statutu następuje poprzez przyjęcie projektu zmiany przez Rady Gmin należących do 

Związku, bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
3. Zmiana statutu wchodzi w życie po wpisaniu do Rejestru Związków Międzygminnych, z dniem 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
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Załącznik nr 1
do Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego

1. Bierawa
2. Byczyna
3. Cisek
4. Dobrzeń Wielki
5. Domaszowice
6. Głubczyce
7. Głuchołazy
8. Grodków
9. Kędzierzyn -  Koźle
10. Kluczbork
11. Komprachcice
12. Korfantów
13. Lasowice Wielkie
14. Lewin Brzeski
15. Lubsza
16. Łambinowice
17. Olesno
18. Olszanka
19. Opole
20. Pawłowiczki
21. Pokój
22. Polska Cerekiew
23. Radłów
24. Reńska Wieś
25. Skarbimierz
26. Skoroszyce
27. Strzelce Opolskie
28. Świerczów
29. Tułowice
30. Walce
31. Wołczyn
32. Wilków
33. Zawadzkie

Wykaz członków 
Związku Gmin Śląska Opolskiego
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Temat: Korespondencja do Gminy przystępującej do Związku Gmin Śląska Opolskiego dot.
utworzenia Grupy zakupowej ZGŚO
Nadawca: "Tomalik ZGSO" <tom alik@ zgso.org.pl>
Data: 2013-02-01 15:23
Adresat: Sekretarz Zdzieszowic Bukowińska Brygida <sekretarz@ zdzieszowice.pl>

271.3.2012

Pan
Dieter Przewdzing 
Burmistrz Zdzieszowic

Z radością przyjąłem wiadomość przekazaną w dzisiejszej rozmowie telefonicznej przez Pana 
Burmistrza o zamiarze przystąpienia Gminy Zdzieszowice do Związku Gmin Śląska Opolskiego 
i przystąpienia Gminy do Grupy zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego. Proszę o 
potwierdzenie tego zamiaru e-mailem lub faxem (w załączeniu przesyłam proponowany tekst 
deklaracji Burmistrza Zdzieszowic).

W dzisiejszej rozmowie telefonicznej przedstawiłem informacje dotyczące możliwości dołączenia 
Gminy Zdzieszowice do Porozumienia Gmin z 18.12.2012 r. w sprawie utworzenia Grupy zakupowej 
Związku Gmin Śląska Opolskiego i praktycznej strony przygotowań do tegorocznego wspólnego 
przetargu na zakup energii elektrycznej, w nawiązaniu do pozytywnych doświadczeń z 
ubiegłorocznego przetargu. Wspólną troską jest napięty harmonogram przygotowań do przetargu 
w sytuacji, gdy w ogromnej większości gmin prace trwają już od 9 stycznia 2013 r.

Poniżej przedstawiam niezbędne informacje.

1. Po otrzymaniu od Państwa uchwały Rady Miejskiej wraz z wyciągiem z protokołu Zarząd 
Związku przygotuje i przedstawi Zgromadzeniu Związku projekt uchwały w sprawie zmiany 
Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego, która zainicjuje procedurę obejmującą podjęcie uchwał 
przez rady gmin członkowskich i kończącą się wpisem do Rejestru związków międzygminnych w 
wyniku decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz obwieszczeniem Wojewody Opolskiego w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

2. Nie czekając na zakończenie powyższej procedury podejmiemy - od dnia otrzymania od Pana 
Burmistrza wymienionej deklaracji faxem lub e-mailem - współpracę z Samorządem Gminy 
Zdzieszowice na takich zasadach jak wobec Członka Związku Gmin Śląska Opolskiego.

3. Uchwała Rady Miejskiej w Zdzieszowicach otworzy możliwość przystąpienia Gminy do 
Porozumienia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia Grupy zakupowej Związku Gmin 
Śląska Opolskiego, a także -  na zasadach dobrowolności -  włączenia się instytucji kultury Gminy 
Zdzieszowice posiadających osobowość prawną i spółek z udziałem Gminy Zdzieszowice do Grupy 
zakupowej ZGŚO -  wraz z Gminą Zdzieszowice. W załączeniu przesyłam zestaw dokumentów dla 
Rady Miejskiej w formie elektronicznej, które zostały przesłane Państwu pocztą tradycyjną w dniu 5 
grudnia 2012 r. (obecnie zostały zaktualizowane).

4. Stronami Porozumienia z dnia 18.12.2012 r. w sprawie utworzenia Grupy zakupowej Związku 
Gmin Śląska Opolskiego są 32 Gminy, w tym 22 gminy spośród 23, które wzięły udział w 
ubiegłorocznym przetargu Grupy zakupowej ZGŚO i 10 gmin, które nie brały udziału w 
ubiegłorocznym grupowym przetargu, w tym m.in. Miasto Opole oraz gminy, które niedawno 
przystąpiły do Związku: Kamiennik, Dąbrowa i Gogolin. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym pod Porozumieniem podpisy złożyli Prezydenci,
Burmistrzowie i Wójtowie lub ich upoważnieni Zastępcy. Reprezentują zainteresowane Gminy 
zrzeszone w Związku i Gminy przystępujące do Związku. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy obok 
wymienionych podpisów Skarbnicy gmin składają kontrasygnaty (w Biurze Związku w Opolu).
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Gmina Nysa - trzeci pod względem wielkości ośrodek na Opolszezyźnie przystępuje do Grupy 
zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego jako 33. Gmina. Pismem z dnia 23 stycznia 2013 r. 
Burmistrz Nysy powiadomiła Związek, że na sesję Rady Miejskiej w Nysie, która odbędzie się w 
lutym 2013 r., przedłoży pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Gmin 
Śląska Opolskiego i przyjęcia jego Statutu. Jako 34. Gmina do Grupy zakupowej ZGŚO przystąpi 
Gmina Łubniany, a jako 35. Gmina -  Gmina Lubsza.

5. Aktami faktycznie konstytuującymi Grupę zakupową ZGŚO są pełnomocnictwa udzielone 
Prezydentowi Miasta Kędzierzyna-Koźla.
§ 2 ust. 2 Porozumienia z dnia 18 grudnia 2012 r. stanowi:
„§ 2 ust. 2. Dla wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego 
wyznacza się Prezydenta Gminy wiodącej, o której mowa w ust. 1, jako Zamawiającego w 
rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), upoważnionego na podstawie pełnomocnictw udzielonych 
przez Członków Grupy zakupowej ZGSO, o których mowa w § 1 ust. 2, do przeprowadzenia 
postępowania i udziełenia zamówienia w imieniu Członków Grupy zakupowej ZGSO i na ich rzecz 
oraz do zawarcia umowy generalnej z Wykonawcą. ”.

6. Wzór pełnomocnictwa zastosowany w obecnej Grupie zakupowej ZGŚO pochodzi z 
ubiegłorocznego przetargu i został przyjęty w wyniku narady Zespołu Koordynującego pod 
przewodnictwem Krzysztofa Szczukockiego -  przedstawiciela Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle 
w dniu 14 maja 2012 r. z udziałem przedstawicieli: Grodkowa, Olesna, Strzelec Opolskich, 
Świerczowa i Wołczyna oraz Przewodniczącej Zespołu Związku Gmin Śląska Opolskiego ds. 
Gospodarki Komunalnej Krystyny Krężel -  Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu 
Miejskiego w Kluczborku, będącej znanym w województwie ekspertem ds. zamówień publicznych. 
Wzór pełnomocnictwa został oparty na pełnomocnictwie udzielonym Prezydentowi Miasta Lubin 
przez 29 gmin woj. dolnośląskiego w 2011 r.

7. W ubiegłorocznym przetargu Grupy zakupowej ZGŚO według zaproponowanego wzoru 
pełnomocnictwa Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle jako Zamawiającemu udzieliło 47 
jednostek posiadających osobowość prawną, w tym 23 gminy i łącznie 24 gminne spółki i gminne 
instytucje kultury posiadające osobowość prawną. Wówczas łączny wolumen (zapotrzebowanie na 
energię elektryczną) wyniósł blisko 50 GWh, co przyczyniło się do uzyskania sukcesu na miarę 
ogólnopolską. W wyniku przetargu w stosunku do dotychczas obowiązujących taryf 
zaoszczędzono 25,6 % środków (5.356.106,90 zł). Korzyści finansowe uzyskane przez 
poszczególne gminy stanowiły wielokrotność składek członkowskich na rzecz Związku.

W sytuacji, gdy do obecnej Grupy zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego przystąpiły prawie 
wszystkie gminy członkowskie oraz trzy gminy przystępujące do Związku -  łącznie 32 Gminy, to w 
świetle otrzymanych dokumentów i zapowiedzi można się spodziewać, że liczba Członków Grupy 
zakupowej ZGŚO przekroczy 70 (dotyczy gmin i gminnych osób prawnych), co oznacza 
odpowiednio duży wolumen.

8. Warto podkreślić, że już realizacja pierwszych etapów wspólnego przedsięwzięcia, w tym 
inwentaryzacja umów i faktur oraz analiza stosowanych dotąd taryf, służy racjonalizacji wydatków 
gmin na zakup energii elektrycznej. W dniach 8 i 25 stycznia 2013 r. Związek Gmin Śląska 
Opolskiego zorganizował szkolenia i konsultacje przeprowadzone przez Koordynatora Grupy 
zakupowej ZGŚO, w których wzięli udział wyznaczeni w każdym z urzędów gminni 
koordynatorzy.

Szybkie podjęcie współdziałania jest tym ważniejsze, że przesłanie szczegółowych danych na temat 
zapotrzebowania na energię elektryczną od administratorów obiektów z terenu Gminy 
Zdzieszowice (dyrektorów szkół i innych jednostek budżetowych, dyrektorów zakładów 
budżetowych, dyrektora gminnej instytucji kultury itd.) ma nastąpić w wyniku przesłania za 
pośrednictwem gminnego koordynatora do Biura Związku w nieprzekraczalnym terminie 19 
lutego 2013 r. W załączeniu przesyłam jednolity formularz w formacie Excel, który gminni 
koordynatorzy otrzymali już 9 stycznia 2013 r.
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W załączeniu przesyłam korespondencję przesłaną do zainteresowanych gmin członkowskich i 
przystępujących w dniach: 20, 21 i 24 grudnia 2012 r. i dotyczącą:

1) podpisania i kontrasygnaty Porozumienia z dnia 18.12.2012 r. w sprawie utworzenia Grupy 
zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego i dostarczenia pełnomocnictw w terminie do dnia 2 
stycznia 2013 r. (wzory trzech pełnomocnictw przesyłam w załączeniu -  były przesłane Państwu 
wcześniej w wersji papierowej),

2) realizacji I etapu Porozumienia z dnia 18.12.2012 r. w sprawie utworzenia Grupy zakupowej 
Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz koordynacji w Gminach -  Stronach Porozumienia (w 
załączeniu przesyłam formularz dla zgłoszenia danych teleadresowych gminnego koordynatora),

3) zaproszenie na szkolenie dla gminnych koordynatorów z Gmin -  Członków Grupy zakupowej 
Związku Gmin Śląska Opolskiego, które odbyło się w dniu 8 stycznia 2013 r.

W dniu 25 stycznia 2013 r. do Biura Związku wpłynął pierwszy komplet danych z Gminy o 
zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Komplet przysłał Koordynator Gminy Pokój Andrzej 
Pawlicki. Komplet obejmuje dane dotyczące oświetlenia ulicznego i innych obiektów infrastruktury 
technicznej, Urzędu Gminy, szkół i placówek oświatowych, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i 
Rekreacji i innych obiektów użyteczności publicznej. W dniu 28 stycznia 2013 r. wpłynął -  jako 
drugi - komplet danych z Urzędu Gminy Tułowice.

Z poważaniem 
Prezes Zarządu
Związku Gmin Śląska Opolskiego 
Czesław Tomalik 
tel. kom. 604 520 021

—Załączniki:-------------------------------------- — ----------------------------------------------------------------------------------

121204_ZGŚO do Burmistrza Zdzieszowic z prośbą o zgłoszenie proj. 
uchwały ws. przystąpienia do ZGŚO.pdf

236 KB

121218_Porozumienie 32 Gmin ws. utworzen ia GZ ZGSO_ostateczne.pdf 244 KB

121220_ZGŚO do Gmin dot. podpisania i kontrasygnaty Porozumienia ws. 
utw . GZ ZGSO.pdf

328 KB

121221_form ularz danych gm innego koordynatora.docx 24.6 KB

121221_ZGŚO do Gmin dot. realiz. 1 etapu Porozum, ws. utw . GZ ZGSO i 
koordynacji.pd f

356 KB

130108_form ularz danych dot. zapotrzebowania na energię elektryczną.xls 141 KB

130109_email do 32 koordynato rów  Formularz zapotrzebowania na EE. 
Kom unikat K.Szczukockiego.pdf

426 KB

Pełnom ocnictwo dla Zamawiającego od G m iny.pdf 127 KB

Pełnom ocnictwo dla Zamawiającego od Instytucji ku ltu ry .pd f 127 KB

Pełnom ocnictwo dla Zamawiającego od Spółki gm inne j.pd f 203 KB

pro jek t deklaracji Burmistrza Zdzieszowic.docx 13.3 KB

pro jek t uchwały Rady M iejskiej w  Zdzieszowicach.doc 25.0 KB

ust. Prawo zamówię publ. o grupowych zam ów ieniach.pdf 252 KB
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uzasadnienie do pro jektu  uchwały RM Zdzieszowice.pdf

zał. do uchwały RM Zdzieszowice_Statut_ZGSO_po 3. zm ianie.pdf

291KB 

313 KB
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271.3.2012 Opole, dnia 21 grudnia 2012 r.

Panie i Panowie
Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie 
Gmin - Stron Porozumienia w sprawie 
utworzenia Grupy zakupowej 
Związku Gmin Śląska Opolskiego

dot. realizacji I etapu Porozumienia z dnia 18.12.2012 r. w sprawie utworzenia Grupy zakupowej 
Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz koordynacji w Gminach -  Stronach Porozumienia

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji Porozumienia z dnia 18.12.2012 r. w sprawie utworzenia 
Grupy zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego konieczne jest wyznaczenie w każdym Urzędzie 
Miejskim /Urzędzie Gminy gminnego koordynatora zarządzeniem Prezydenta/ Burmistrza/ Wójta.
Celem wspólnego przedsięwzięcia jest uzyskanie oszczędności dla budżetów gmin poprzez 
przygotowanie zgodnego z prawem i zrealizowanego z najwyższą starannością grupowego przetargu, 
co wymaga przestrzegania surowej dyscypliny współpracy w ramach Grupy zakupowej ZGŚO. Projekt 
Porozumienia zawiera harmonogram działań, który został ułożony z poszanowaniem przepisów ustawy - 
Prawo zamówień publicznych. Niedochowanie jakości danych do ustalenia przedmiotu zamówienia lub/i 
nieprzestrzeganie terminów przyjętego w Porozumieniu harmonogramu grozi stratami, które poniosą 
Członkowie Grupy zakupowej. Niezbędna jest koordynacja działań urzędu gminy, gminnych jednostek 
organizacyjnych i gminnych osób prawnych - w wyniku zarządzenia Prezydenta/ Burmistrza/ Wójta. 
Przestrzeganie harmonogramu umożliwi zawarcie przez administratorów obiektów umów szczegółowych w 
gminach, w których dotychczasowe umowy wygasają z dniem 30 czerwca 2013 r., jak również w gminach, 
w których należy zawrzeć nowe umowy skutkujące od dnia 1 stycznia 2014 r.
Harmonogram zawiera obligatoryjne terminy, m.in.:
-do 7 stycznia 2013 r. zgłoszenie do Biura ZGŚO teleadresowych danych gminnego koordynatora 

wyznaczonego zarządzeniem w każdym Urzędzie Gminy/ Urzędzie Miejskim,
- do 8 stycznia 2013 r. opracowanie przez Koordynatora Grupy zakupowej ZGŚO formularzy dla danych 

potrzebnych do ustalenia przedmiotu zamówienia i ich rozesłanie przez Biuro ZGŚO do Członków Grupy 
zakupowej ZGŚO - w tym dniu zorganizujemy szkolenie dla gminnych koordynatorów,

-do 19 lutego 2013 r. przygotowanie i wpisanie danych do formularzy przez Członków Grupy 
zakupowej ZGŚO oraz ich przesłanie do Biura ZGŚO-jest to termin ostateczny.

Najważniejsza jest sprawna inwentaryzacja umów i faktur przeprowadzona przez administratorów 
obiektów w wyniku zarządzenia Prezydenta/Burmistrza/Wójta.
Pragniemy, aby poprzez gminnego koordynatora następował przepływ komunikatów i formularzy z 
Biura Związku do administratorów obiektów w Państwa Gminie (w celu wpisania danych). Gminni 
koordynatorzy obowiązkowo muszą wziąć udział w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 8 stycznia 
2013 r. w siedzibie Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu, ul. Piastowska 17, s. 201 (II p.) i będzie 
przeprowadzone przez Koordynatora Grupy zakupowej ZGŚO.
Zgodnie z § 3 ust. 1 Porozumienia z dnia 18.12.2012 r. Koordynatorem Grupy zakupowej ZGŚO został 
Krzysztof Szczukocki -  Zastępca Kierownika Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta 
Kędzierzyn-Koźle, którego zadaniem będzie przygotowanie przedmiotu zamówienia i projektu umowy 
generalnej. Krzysztof Szczukocki odegrał wiodącą rolę w poprzedniej Grupie zakupowej ZGŚO jako 
Przewodniczący Zespołu Koordynującego, był również ekspertem Zespołu Negocjacyjnego podczas 
negocjacji oświetleniowych w latach 2010-2011.
Prosimy o pilne zgłoszenie do Biura ZGŚO teleadresowych danych gminnego koordynatora
wyznaczonego zarządzeniem w każdym Urzędzie Gminy/ Urzędzie Miejskim (przy użyciu załączonego 
formularza) e-mailem na adres zgso@zgso.org.pl lub faxem na nr 774545911. Pragniemy na adres gminnego
koordynatora wysłać zaproszenie na wymienione szkolenie i kolejne informacje.
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Panie i Panowie
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie i Skarbnicy 
Gmin - Stron Porozumienia w sprawie utworzenia 
Grupy zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego

dot. podpisania i kontrasygnaty Porozumienia z dnia 18.12.2012 r. w sprawie utworzenia Grupy 
zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego i dostarczenia pełnomocnictw

Z radością informujemy, że na wtorkowym posiedzeniu Zgromadzenia Związku w Opolu zostało zawarte 
Porozumienie z dnia 18.12.2012 r. w sprawie utworzenia Grupy zakupowej Związku Gmin Śląska 
Opolskiego. W kolejnych grudniowych i styczniowych dniach w Biurze Związku w Opolu, ul. Piastowska 
17 (budynek Instytutu Śląskiego) w pok. 312 (III p.) uzupełniane są podpisy w imieniu Stron 
Porozumienia, wymagane prawem kontrasygnaty i pieczęcie.
Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym pod Porozumieniem podpisy 
składają Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie lub ich upoważnieni Zastępcy. Reprezentują zainteresowane 
Gminy zrzeszone w Związku i Gminy przystępujące do Związku. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy obok 
wymienionych podpisów Skarbnicy gmin składają kontrasygnaty. Art. 46. ust. 1 i 3 ustawy stanowi:
„1. Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo 
działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną 
przez wójta osobą.
3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do je j skuteczności 
potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego 
upoważnionej. ”.
Obok trwającego do stycznia procesu uzupełniania podpisów, kontrasygnat i pieczęci konieczne jest, 
abyście Państwo spowodowali dostarczenie do dnia 2 stycznia 2013 r. do Biura Związku pełnomocnictw 
udzielonych Prezydentowi Kędzierzyna-Koźla. Ten termin jest nieprzekraczalny. Pełnomocnictwa - 
udzielone Prezydentowi Gminy wiodącej jako Zamawiającemu w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - są aktami faktycznie konstytuującymi Grupę zakupową 
ZGŚO. Otrzymaliśmy już w dniu 18 grudnia 2012 r. z kilku gmin pełnomocnictwa podpisane przez 
Burmistrzów i Wójtów oraz przez prezesów gminnych spółek i dyrektorów gminnych instytucji kultury.
Celem wspólnego przedsięwzięcia jest uzyskanie oszczędności dla budżetów gmin poprzez 
przygotowanie zgodnego z prawem i zrealizowanego z najwyższą starannością grupowego przetargu, 
co wymaga przestrzegania surowej dyscypliny współpracy w ramach Grupy zakupowej ZGSO. Projekt 
Porozumienia zawiera harmonogram działań, który został ułożony z poszanowaniem przepisów ustawy - 
Prawo zamówień publicznych. Niedochowanie jakości danych do ustalenia przedmiotu zamówienia lub/i 
nieprzestrzeganie terminów przyjętego w Porozumieniu harmonogramu grozi stratami, które poniosą 
Członkowie Grupy zakupowej. Niezbędna jest koordynacja działań urzędu gminy, gminnych jednostek 
organizacyjnych i gminnych osób prawnych - w wyniku zarządzenia Prezydenta/ Burmistrza/ Wójta.
Harmonogram zawiera obligatoryjne terminy, m.in.:
- do 7 stycznia 2013 r. zgłoszenie do Biura ZGSO teleadresowych danych gminnego koordynatora

wyznaczonego zarządzeniem w każdym Urzędzie Gminy/Miejskim,
- do 8 stycznia 2013 r. opracowanie przez Koordynatora Grupy zakupowej ZGŚO formularzy dla danych 

potrzebnych do ustalenia przedmiotu zamówienia i ich rozesłanie przez Biuro ZGŚO do Członków Grupy 
zakupowej ZGŚO - w tym dniu zorganizujemy szkolenie dla gminnych koordynatorów.

Przestrzeganie harmonogramu umożliwi zawarcie przez administratorów obiektów umów szczegółowych w 
gminach, w których dotychczasowe umowy wygasają z dniem 30 czerwca 2013 r., jak również w gminach, 
w któiych należy zawrzeć nowe umowy skutkujące od dnia 1 stycznia 2014 r.
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Pan
Dieter Przewdzing 
Burmistrz Zdzieszowic

Prośba o zgłoszenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia Gminy 
Zdzieszowice do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu i przyjęcia jego Statutu

Współpraca Gmin w ramach Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego w 2012 r. 
przyniosła sukces i wymierne korzyści dla każdej z Gmin, stanowiące wielokrotność składki 
członkowskiej na rzecz Związku. Po udanym tegorocznym przetargu na zakup energii elektrycznej 
Zarząd Związku tworzy nową poszerzoną Grupę zakupową ZGŚO dla przetargu w 2013 r., w 
skład której wejdą zarówno Gminy uczestniczące w Związku, jak i Gminy przystępujące do 
Związku. Decyzją Prezydenta Miasta z dnia 13 listopada 2012 r. w skład Grupy zakupowej ZGŚO 
wejdzie Miasto Opole. W wyniku deklaracji Wójtów kolejnych 6 Gmin członkowskich przystąpiło 
do Grupy zakupowej ZGŚO. Rada Gminy Kamiennik w dniu 8 listopada 2012 r. podjęła uchwałę w 
sprawie przystąpienia Gminy do Związku Gmin Śląska Opolskiego i przyjęcia jego Statutu.
W wyniku tegorocznego przetargu przeprowadzonym dla łącznie 47 jednostek posiadających 
osobowość prawną, w tym 23 gmin oraz gminnych spółek i gminnych instytucji kultury, cała Grupa 
zakupowa ZGŚO uzyskała oszczędności wynoszące 25,6 % w stosunku do dotąd obowiązujących 
cen. Obok wymiernych korzyści dla Gmin powyższa inicjatywa uzasadniona jest interesem 
całego regionu (podobne inicjatywy dużych grup zakupowych są podejmowane w sąsiednich 
województwach). Związek Gmin Śląska Opolskiego uzyskał również pozytywne doświadczenia z 
grupowych negocjacji z koncernem energetycznym nt. oświetlenia ulicznego przeprowadzonych w 
latach 2010-2011.
Przygotowujemy się do zawarcia Porozumienia Gmin na posiedzeniu Zgromadzenia Związku 
w Opolu w dniu 18 grudnia 2012 r. W projekcie wpisaliśmy nazwy 30 Gmin jako Stron 
Porozumienia. Istnieje możliwość podpisania Porozumienia w imieniu Gminy przystępującej 
do Związku po dniu 18 grudnia 2012 r., lecz nie później niż w dniu 2 stycznia 2013 r., przed 
udzieleniem pełnomocnictw Zamawiającemu, tj. Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.
Zwracam się z prośbą o zgłoszenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia 
Gminy Zdzieszowice do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu i przyjęcia jego Śtatutu.
W załączeniu przesyłam:

1) projekt deklaracji Burmistrza,
2) projekt uchwały Rady w sprawie przystąpienia Gminy Zdzieszowice do Związku Gmin Śląska 

Opolskiego w Opolu i przyjęcia jego Statutu,
3) Statut Związku Gmin Śląska Opolskiego jako załącznik do projektu uchwały,
4) uzasadnienie do projektu uchwały, zawierające informacje o najważniejszych działaniach 

Związku Gmin Śląska Opolskiego od początku VI kadencji do dnia 3 grudnia 2012 r. i o 
korzyściach wynikających z członkostwa Gminy w Związku,

5) projekt Porozumienia w sprawie utworzenia Grupy zakupowej Związku Gmin Śląska 
Opolskiego pomiędzy Gminami uczestniczącymi w Związku Gmin Śląska Opolskiego i 
Gminami przystępującymi do Związku Gmin Śląska Opolskiego,

6) uzasadnienie do projektu Porozumienia,
7) trzy wzory pełnomocnictw udzielanych w imieniu Gminy/ Spółki /Instytucji Kultury.
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POROZUMIENIE
w sprawie utworzenia Grupy zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego 

zawarte w dniu 18 grudnia 2012 r.
pomiędzy następującymi Gminami uczestniczącymi1 w Związku Gmin Śląska Opolskiego 

i Gminami przystępującymi2 do Związku Gmin Śląska Opolskiego:
!) Miastem Opole - reprezentowanym z upoważnienia Prezydenta przez Zastępcę Prezydenta 

Krzysztofa Kawałko,
2) Gminą Kędzierzyn-Koźle - reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tomasza Wantułę,
3) Gminą Bierawa - reprezentowaną z upoważnienia Wójta przez Zastępcę Wójta Krzysztofa 

Ficonia,
4) Gminą Cisek - reprezentowaną przez Wójta Alojzego Parysa,
5) Gminą Dobrzeń Wielki - reprezentowaną przez Wójta Henryka Wróbla,
6) Gminą Domaszowice - reprezentowaną przez Wójta Zenona Kotarskiego,
7) Gminą Głuchołazy - reprezentowaną przez Burmistrza Edwarda Szupryczyńskiego,
8) Gminą Grodków-reprezentowaną przez Burmistrza Marka Antoniewicza,
9) Gminą Kamiennik2 - reprezentowaną przez Wójta Kazimierza Cebrata,
10) Gminą Kluczbork - reprezentowaną przez Burmistrza Jarosława Kielara,
11) Gminą Komprachcice - reprezentowaną przez Wójta Pawła Smolarka,
12) Gminą Korfantów - reprezentowaną przez Burmistrza Zdzisława Martynę,
13) Gminą Lasowice Wielkie - reprezentowaną z upoważnienia Wójta przez Zastępcę Wójta 

Krzysztofa Lecha,
14) Gminą Lewin Brzeski - reprezentowaną z upoważnienia Burmistrza przez Zastępcę Burmistrza 

Dariusza Struskiego,
15) Gminą Łambinowice- reprezentowaną przez Wójta Tomasza Karpińskiego,
16) Gminą Olesno - reprezentowaną z upoważnienia Burmistrza przez Zastępcę Burmistrza Jerzego 

Chęcińskiego,
17) Gminą Olszanka - reprezentowaną przez Wójt Anetę Rabczewską,
18) Gminą Pawłowiczki -  reprezentowaną przez Wójta Jerzego Treffona,
19) Gminą Pokój - reprezentowaną przez Wójt Barbarę Zając,
20) Gminą Polska Cerekiew - reprezentowaną przez Wójt Krystynę Helbin,
21) Gminą Reńska Wieś -  reprezentowaną przez Wójta Mariana Wojciechowskiego,
22) Gminą Skarbimierz- reprezentowaną przez Wójta Andrzeja Pulita,
23) Gminą Skoroszyce - reprezentowaną przez Wójt Alinę Baran,
24) Gminą Strzelce Opolskie - reprezentowaną przez Burmistrza Tadeusza Goca,
25) Gminą Świerczów - reprezentowaną przez Wójt Barbarę Bednarz,
26) Gminą Tułowice - reprezentowaną przez Wójta Wiesława Plewę,
27) Gminą Walce -  reprezentowaną z upoważnienia Wójta przez Zastępcę Wójta Helenę Kochan,
28) Gminą Wilków - reprezentowaną przez Wójta Bogdana Zdyba,
29) Gminą Wołczyn - reprezentowaną przez Burmistrza Jana Leszka Wiącka,
30) Gminą Zawadzkie - reprezentowaną przez Burmistrza Mieczysława Orgackiego,
31) Gminą Dąbrowa2 - reprezentowaną przez Wójta Marka Leję,
32) Gminą Gogolin2 - reprezentowaną z upoważnienia Burmistrza przez Zastępcę Burmistrza 

Krzysztofa Długosza,

zwanymi dalej Stronami Porozumienia.

1) Gminy uczestniczące w Związku Gmin Śląska Opolskiego to Gminy wymienione w Wykazie Członków Związku Gmin Śląska Opolskiego 
stanowiącym załącznik nr 1 do Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 1997 r. Nr 15 poz. 90, z 
2009 r. Nr 82, poz. 1208, z 2010 r. Nr 110, poz. 1204, z 2012 r. poz. 97),
2) Gminy przystępujące do Związku Gmin Śląska Opolskiego to Gminy, których Rady podjęły uchwałę w  sprawie przystąpienia Gminy do Związku 
Gmin Śląska Opolskiego i przyjęcia jego Statutu.
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10) otwarcie ofert złożonych do przetargu w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu 
Miejskiego w Gminie wiodącej -  w przewidywanym terminie do 13 maja 2013 r.,

11) ogłoszenie przez Zamawiającego wyników wspólnego postępowania o zamówienie 
publiczne - w przewidywanym terminie do 29 maja 2013 r.,

12) zawarcie przez Zamawiającego umowy generalnej z Wykonawcą - w przewidywanym 
terminie do 12 czerwca 2013 r., po którym nastąpi zawieranie umów szczegółowych.

§5.
1. Ustala się, że koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wspólnego przetargu na 

zakup energii elektrycznej będą współfinansowane przez wszystkich Członków Grupy 
zakupowej ZGŚO proporcjonalnie do wartości zamówień w sposób, o którym mowa w ust. 2 i 3.

2. Jako wskaźnik do wyliczenia częściowego udziału w kosztach dla danego Członka Grupy 
zakupowej ZGSO przyjmuje się kwotę 0,27 zł za jedną MWh według ujętego w dokumentacji 
przetargowej zapotrzebowania zgłoszonego przez danego Członka Grupy zakupowej ZGŚO.

3. Upoważnia się Związek Gmin Śląska Opolskiego do realizacji wydatków związanych z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem wspólnego przetargu na zakup energii elektrycznej oraz do 
obciążenia każdej z Gmin - Stron Porozumienia w formie noty z tytułu łącznego udziału w 
kosztach od wszystkich Członków Grupy zakupowej ZGŚO z terenu danej gminy.

§ 6-
Niniejsze Porozumienie zawarto na czas określony, tj. od dnia jego zawarcia do dnia zawarcia przez 
Zamawiającego umowy generalnej z Wykonawcą, o której mowa w § 2 ust. 2.

§7.
Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8.
W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§9.
Porozumienie sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

PODPISY STRON POROZUMIENIA:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
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