
 

Uchwała Nr XIV / 66  /2015 

Rady Gminy Polska Cerekiew  

z dnia 29 grudnia  2015 roku 

w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (  Dz. U. z  2015  r. poz. 1515)  Rada Gminy Polska Cerekiew  

uchwala, co następuje:  

§ 1. 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, z 2013 r. poz.1521 i poz. 2534 , z 2014 r. poz. 2271) 
otrzymuje następujące brzmienie:  

„Załącznik nr 1 do Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego  

Wykaz Członków Związku Gmin Śląska Opolskiego 

1. Bierawa 
2. Byczyna 
3. Cisek 
4. Dąbrowa 
5. Dobrzeń Wielki 
6. Domaszowice 
7. Głuchołazy 
8. Gogolin 
9. Grodków 
10. Kamiennik 
11. Kluczbork 
12. Komprachcice 
13. Korfantów 
14. Lasowice Wielkie 
15. Lewin Brzeski 
16. Lubsza 
17. Łambinowice 
18. Łubniany 
19. Namysłów 
20. Olesno 
21. Olszanka 
22. Opole 
23. Otmuchów 
24. Pakosławice 
25. Pawłowiczki 
26. Pokój 
27. Polska Cerekiew 
28. Reńska Wieś 
29. Skarbimierz 
30. Skoroszyce 
31. Strzelce Opolskie 
32. Świerczów 
33. Tułowice 
34. Walce 
35. Wilków 
36. Wołczyn 
37. Zawadzkie 
38. Zdzieszowice „ 

  



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy  Polska Cerekiew.  

  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Kołeczko  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały 

W Radach Miejskich i Radach Gmin w 38 gminach  trwa procedura przyjęcia siódmej zmiany Statutu Związku 

Gmin Śląska Opolskiego - wymaganą prawem bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady 

gminy.  

Związek Gmin Śląska Opolskiego jest dobrowolnym związkiem międzygminnym i od 25  lat działa na 

rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego  gmin oraz regionu Śląska Opolskiego. Związek wspiera 

główne nurty działalności samorządów gmin: gospodarki komunalnej, oświaty i pomocy społecznej. 

Zrzesza większość gmin Opolszczyzny. 

 Związek świadczy usługi na rzecz swoich członków poprzez działalność Zgromadzenia, Zarządu i Biura oraz 

Zespołów: ds. Gospodarki Komunalnej, ds. Pomocy Społecznej, ds. Oświaty, ds. Finansów Gmin i zespołów 

doraźnych. 

W sprawach mających znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego  gmin Związek gromadzi, 

przetwarza i przekazuje informacje dla samorządów gminnych, prowadzi dla gmin działalność doradczą i 

szkoleniową, organizuje wymianę doświadczeń pomiędzy gminami , zajmuje się promocją gmin i 

przedsięwzięciami  gospodarczymi o charakterze użyteczności publicznej oraz występuje do władz 

państwowych i samorządowych.  

Związek prowadzi: 

-  szkolenia dla rad miejskich i rad gmin, 

-  szkolenia dla prezydentów, burmistrzów i wójtów,  

-  szkolenia dla kierowników i pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej,  

-  szkolenia dla skarbników gmin i sekretarzy gmin, 

-  szkolenia dla naczelników wydziałów oświaty i dyrektorów zespołów obsługi oświaty, 

- szkolenia dla naczelników wydziałów gospodarki komunalnej i zamówień publicznych. 

 W ciągu 25 lat działalności  Związek przeprowadził ponad  1000 szkoleń. W minionej VI kadencji ( 2011 - 

2014) Związek przeprowadził 89 przedsięwzięć szkoleniowych dla łącznie 2 310 osób. W obecnej VII kadencji 

Związek przeprowadził 16 szkoleń z udziałem łącznie 388 uczestników ( radnych, kierowników i 

pracowników OPS). Koordynatorów Grupy zakupowej - naczelników wydziałów gospodarki komunalnej i 

wydziałów zamówień publicznych, skarbników i osób odpowiedzialnych  za zarządzanie oświatą) 

Od początku VII kadencji Związek  kontynuuje aktywność w zakresie opiniowania i formułowania  

projektów ustaw, prowadzi równoległe dwie ogólnopolskie kampanie w oparciu o Listy Zarządu Związku 

Gmin Śląska Opolskiego do Prezesa Rady Ministrów: na temat konieczności zmiany ustawy o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i na temat konieczności wprowadzenia rządowego programu 

zapewnienia bezpieczeństwa pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej. 

Od początku VI kadencji Związek prowadzi  intensywne prace na rzecz zmniejszenia wydatków gmin na 

utrzymanie oświetlenia ulicznego i na dostawy  energii elektrycznej. W latach 2010 - 2011 Zespół Związku 

Gmin Śląska Opolskiego przeprowadził skuteczne negocjacje z koncernem energetycznym na temat 

warunków umowy na utrzymanie instalacji oświetlenia ulicznego. Na przełomie lat 2013 - 2014  w ramach 

Związku przeprowadzono II edycję negocjacji oświetleniowych. Wkrótce rozpoczną się nowe III negocjacje 

oświetleniowe, w których zostaną poruszone również zagadnienia majątkowe. 

Dla grupowych zakupów energii elektrycznej w latach 2012 - 2013 przeprowadzono I i II   Grupę  zakupową 

ZGŚO z gminą wiodącą Kędzierzyn -Koźle, a w latach 2014 - 2015 - III i IV Grupę zakupową ZGŚO z gminą 

wiodącą Strzelce Opolskie. IV Grupa zakupowa ZGŚO z udziałem 385 instytucji uzyskała spory sukces, 

gdyż wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Sprzedaż energii 

elektrycznej w 2016 roku Odbiorcom Końcowym IV Grupy zakupowej ZGŚO” wyniosła łącznie 

15.451.703,00 zł, a wybrany wykonawca zaproponował cenę 12.858.256,56 zł. Uzyskane  stawki dla 

poszczególnych grup taryfowych są niższe od ubiegłorocznych, uzyskanych dla III Grupy zakupowej ZGŚO i 

najniższe od początku wspólnych zakupów energii elektrycznej w ramach Grup zakupowych Związku Gmin 

Śląska Opolskiego. Wkrótce rozpoczną się przygotowania do przetargu V Grupy zakupowej ZGŚO. Grupy 

zakupowe i negocjacje cenowe stały się wiodącym nurtem pracy Związku. Korzyści finansowe uzyskane przez 

gminy w wyniku grup zakupowych ZGŚO stanowią wielokrotność składek członkowskich na rzecz Związku. 



 

  

Od dnia 16 stycznia 2012 r.  do Związku  przyjęto 8 nowych gmin. 

W wyniku siódmej zmiany Statutu Związek Gmin Śląska Opolskiego zrzeszać będzie 38 gmin ( na 71 gmin 

regionu).  

Obecnie spełniamy wolę Rady Miejskiej w Namysłowie, która podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 

Związku Gmin Śląska Opolskiego i przyjęcia jego Statutu oraz wolę Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle, 

która postanowiła wystąpić z naszego Związku. 

  

 


