UCHWAŁA NR LXXI/705/97
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 lutego 1997 r.
zmieniająca uchwałę Nr XII/126/95 Rady Miasta Krakowa w sprawie
przystąpienia Gminy Kraków do Związku Międzygminnego „Zimowa Olimpiada
2006”.
Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie terytorialnym /tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, zm.:
Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622/ Rada Miasta Krakowa
uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XII/126/95 Rady Miasta Krakowa wprowadza się następujące
zmiany:
1/ wymienionemu w § 2 załącznikowi stanowiącemu Statut Związku Międzygminnego
nadaje się brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały,
2/ § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.
Upoważnia się do reprezentowania Gminy Kraków w Związku Międzygminnym
przez:
1/ Prezydenta Miasta Krakowa
2/ Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
3/ Przewodniczącego Komisji Budżetowej RMK
4/ Przewodniczącego Komisji ds. Sportu i Turystyki RMK
5/ Radnego Miasta Krakowa delegowanego przez Radę odrębną uchwałą
6/ Członka Zarządu Miasta Krakowa delegowanego przez Zarząd.
§ 2.
Środki na pokrycie rocznej składki w 1997 roku, związanej z udziałem Gminy
Kraków w Związku Międzygminnym „Zimowa Olimpiada 2006” w wysokości
180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy) są zabezpieczone w dziale 87, rozdz. 8795,
§ 40.
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§ 3.
Traci moc uchwała Nr XLV/425/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 1996r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/126/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia
1995r. w sprawie przystąpienia Gminy Kraków do Związku Międzygminnego „Zimowa
Olimpiada 2006”.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław HANDZLIK

Załącznik do uchwały Nr LXXI/705/97
Rady Miasta Krakowa z dnia 19 lutego 1997 r.

STATUT
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„ZIMOWA OLIMPIADA 2006”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Związek działa na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca
1990 r. (tekst jednolity - Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 roku, Dz. U. Nr 58 poz. 261
z 1996 roku/ oraz uchwał rad gminnych: Miasta Krakowa, Miasta Zakopane, Miasta
Nowego Targu, Miasta Szczyrku, Poronina, Kościeliska.
2. Gmina Miasta Kraków, Gmina Miasta Zakopane, Gmina Miasta Nowy Targ, Gmina
Szczyrk, Gmina Kościelisko, Gmina Poronin tworzą Związek Międzygminny zwany
dalej Związkiem.
§ 2.
Związek ma osobowość prawną.
§ 3.
Związek działa pod nazwą „Zimowa Olimpiada 2006”.
§ 4.
1. Terenem działania Związku jest obszar gmin uczestniczących w związku.
2. Siedzibą Związku jest Miasto Zakopane.
ZADANIA I CZAS TRWANIA ZWIĄZKU
§ 5.
Do zadań Związku należy wspólne działanie na rzecz propagowania kultury
fizycznej, w tym organizowanie skoordynowanej sieci urządzeń sportowych oraz
terenów rekreacyjnych, a w szczególności:
1/ przygotowanie wniosku o przyznanie Polsce organizacji „Zimowych Igrzysk
Olimpijskich Zakopane 2006”,
2/ zgłoszenie poprzez Polski Komitet Olimpijski w Międzynarodowym Komitecie
Olimpijskim ww. wniosku,
3/ przygotowanie koncepcji rozwoju obiektów sportowych w gminach tworzących
Związek dla potrzeb igrzysk olimpijskich,
4/ przygotowanie strategii rozwoju regionu dla potrzeb igrzysk olimpijskich.
§ 6.
Związek zostaje zawarty na okres od 1.01.1995 r. do 31.12.1999 r.
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ORGANY ZWIĄZKU I ZAKRES ICH DZIAŁANIA
§ 7.
1. Organem stanowiącym i kontrolnym Związku jest Zgromadzenie Związku.
2. W skład Zgromadzenia Związku wchodzi:
6 przedstawicieli Gminy Miasta Kraków
6 przedstawicieli Gminy Miasta Zakopane
1 przedstawiciel Gminy Kościelisko
1 przedstawiciel Gminy Poronin
3 przedstawicieli Gminy Miasta Nowy Targ
3 przedstawicieli Gminy Miasta Szczyrk

- z prawem 6 głosów,
- z prawem 6 głosów,
- z prawem 1 głosu,
- z prawem 1 głosu,
- z prawem 3 głosów,
- z prawem 3 głosów.

3. Kadencja Zgromadzenia Związku odpowiada kadencji rad gmin uczestniczących
w Związku.
§ 8.
1. W zakresie zadań zleconych Związkowi Zgromadzenie wykonuje kompetencje
przysługujące Radzie Gminy.
2. W szczególności do zadań Zgromadzenia należy:
a/ wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Związku, o ile ustawy nie
stanowią inaczej,
b/ uchwalenie Regulaminu Zgromadzenia i Zarządu Związku,
c/ wybór i odwołanie Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej,
d/ powołanie i odwołanie Skarbnika Zgromadzenia, który jest Głównym Księgowym
Związku,
e/ uchwalanie budżetu Związku oraz rozpatrywanie sprawozdania z wykonania
budżetu i udzielanie absolutorium Zarządowi z tego tytułu,
f/ uchwalanie programu działania Związku,
g/ uchwalanie programu gospodarczego Związku,
h/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających
zakres kompetencji zwykłego zarządu,
i/ tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych jednostek
organizacyjnych Związku i wyposażenia ich w majątek,
j/ określenie sumy do jakiej Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
k/ podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi związkami
międzygminnymi i gminami,
l/ podejmowanie uchwał w sprawie ostatecznej wersji projektu wniosku do
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
3. Zgromadzenie kontroluje działalność Zarządu i podporządkowanych mu jednostek
i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.
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Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwględną większością głosów
statutowej liczby członków Zgromadzenia.
§ 10.
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.
§ 11.
1. Komisja Rewizyjna podlega wyłącznie Zgromadzeniu.
2. Komisja składa się z 3 członków, wybranych przez Zgromadzenie.
3. W skład Komisji mogą wchodzić wyłącznie członkowie Zgromadzenia.
4. W skład Komisji nie mogą wchodzić Przewodniczący Zgromadzenia, jego zastępca,
członkowie Zarządu Związku.
§ 12.
1. Komisja Rewizyjna bada roczne sprawozdanie Zarządu oraz opiniuje wykonanie
budżetu Związku.
2. Komisja występuje z wnioskiem do Zgromadzenia w sprawie udzielenia lub nie
udzielenia absolutorium Zarządowi.
§ 13.
1. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd.
2. Zarząd liczy 4 członków.
3. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie spośród jego członków
w głosowaniu tajnym.
4. Dopuszczalny jest wybór 1/3 składu Zarządu spoza członków Zgromadzenia.
5. Wszelkie sprawy związane z działalnością Związku, nie zastrzeżone niniejszym
Statutem albo stosownymi przepisami do kompetencji Zgromadzenia i Komisji
Rewizyjnej, należą do zakresu działania Zarządu.
6. W szczególności do kompetencji Zarządu należy:
a/ opracowanie projektu budżetu związku i przedłożenie go Zgromadzeniu,
b/ realizacja budżetu Związku,
c/ składanie sprawozdania z realizacji budżetu,
d/ bieżące kierowanie działalnością Związku,
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f/ realizacja uchwał Zgromadzenia,

g/ ustalenie kierunków działania Zarządu,
h/ proponowanie porządku obrad Zgromadzenia.
§ 14.
1. Na czele Zarządu stoi Przewodniczący.
2. Przewodniczącego wybiera Zgromadzenie w osobnym tajnym głosowaniu,
bezwględną większością głosów, statutowej liczby członków Zgromadzenia.
3. Przewodniczący organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami związku
i reprezentuje go na zewnątrz.
4. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Zarządu.
§ 15.
W czynnościach prawnych Związek jest reprezentowany przez dwóch członków
Zarządu.
§ 16.
W celu wykonania zadań określonych w § 5 tworzy się Zakład Budżetowy
o nazwie „Biuro Strategii Olimpijskiej” z siedzibą w Krakowie.

ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ZWIĄZKU
§ 17.
1. Do gospodarki finansowej Związku stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce
finansowej gmin.
2. Związek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o budżet uchwalony zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993r.
Nr 72, poz. 344, z 1994 roku Dz. U. Nr 76 poz. 344, Dz. U. Nr 121, poz. 591 i Dz. U.
Nr 133, poz. 685 oraz z 1995 roku Dz. U. Nr 78, poz. 390, Dz. U. Nr 124, poz. 601
i Dz. U. Nr 132, poz. 640) oraz aktami wykonawczymi do niej.
3. Związek nie prowadzi działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania
o charakterze użyteczności publicznej.
§ 18.
Gminy uiszczają na rzecz związku coroczną składkę finansową w następujących
proporcjach:
Gmina Kraków
- 30% składki
Gmina Miasta Zakopane
- 30% składki
Gmina Kościelisko
- 5% składki
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Gmina Miasta Nowy Targ
Gmina Szczyrk

- 5% składki
- 15% składki
- 15% składki

§ 19.
1. Wysokość składki na poszczególne lata ustala Zgromadzenie Związku do dnia
15 listopada roku poprzedzającego rok, którego składka ma dotyczyć.
2. Członkowie uiszczają składkę roczną z góry, w dwóch równych ratach:
pierwsza
- do dnia 31 marca,
druga
- do dnia 31 lipca,
roku kalendarzowego, którego składka ma dotyczyć.
3. Nie zapłacenie składki w terminie stanowi przyczynę wykluczenia członka ze
Związku.
§ 20.
Związek może tworzyć zakłady i jednostki budżetowe.
§ 21.
Związek może utworzyć fundację „Zimowa Olimpiada 2006”, której celem będzie
gromadzenie środków finansowych na działalność związaną z przygotowaniem
i organizacją „Zimowych Igrzysk Olimpijskich Zakopane 2006”.
§ 22.
1. Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną
odpowiedzialność.
2. Jeżeli składki poszczególnych gmin tworzące dochody budżetu Związku nie
pokrywają wydatków Związku, gminy pokrywają straty w wysokościach
proporcjonalnych do wielkości wnoszonej składki.
ZASADY PRZYSTĘPOWANIA I WYSTĘPOWANIA CZŁONKÓW ORAZ
ROZLICZEŃ FINANSOWYCH
§ 23.
Przystąpienie do Związku innych uczestników, niż wymienieni w § 1, wymaga
uchwały Zgromadzenia i zmiany Statutu Związku.
§ 24.
1. Każdy członek Związku może wystąpić ze Związku z zachowaniem 3 miesięcznego
okresu wypowiedzenia, przypadającego na koniec roku kalendarzowego.
2. W przypadku wystąpienia członkowi nie przysługuje zwrot wniesionej składki
rocznej.
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1. W przypadku niewykonywania zadań i obowiązków przez członka Związku
Zgromadzenie może wnioskować o wykluczenie go ze Związku.

2. Wykluczenie członka Związku wymaga podjęcia uchwał przez wszystkie rady gmin
i zmiany statutu.
ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ ZWIĄZKU
§ 26.
Obiekty i urządzenia wraz z całą infrastrukturą służą realizacji zadań Związku.
§ 27.
Szczególnym zadaniem Związku jest dbałość o trwałość i sprawność
zarządzanych obiektów i urządzeń, podnoszenie poziomu technicznego obiektów
i urządzeń oraz prowadzenie działalności w granicach uzasadnionych nakładów
i kosztów.
§ 28.
Wszystkie koszty związane z korzystaniem z obiektów i urządzeń pokrywa
Związek.
§ 29.
Kryteria oceny stopnia korzystania z obiektów i urządzeń ustala Zgromadzenie
Związku.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 30.
Zmiana statutu następuje w trybie właściwym dla jego ustanowienia.
§ 31.
Związek ulega likwidacji:
1/ wskutek upływu czasu na jaki został utworzony,
2/ w drodze uchwał o likwidacji podjętych przez rady poszczególnych gmin.
§ 32.
1. W razie likwidacji gminy rozliczają się finansowo w sposób odpowiadający
stosunkowi, w jakim finansowały działalność Związku.
2. Likwidację Związku przeprowadza powołany przez Zgromadzenie Likwidator
według planu likwidacji zatwierdzonego przez Zgromadzenie, a następnie
wywieszonego w siedzibie Zarządu Związku i przesłanego do wiadomości
Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
3. Termin zakończenia likwidacji ustala Zgromadzenie.
4. Majątek Związku pozostały po likwidacji dzielony jest między członków Związku,
zgodnie z planem likwidacji.
§ 33.
Datą likwidacji jest dzień wykreślenia go z rejestru.

