
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Namysłów 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. 1 i art. 70 ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) Rada Miejska 
w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się 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. W razie nieobecności Burmistrza Namysłowa do reprezentowania gminy w Zgromadzeniu 
Związku Gmin Śląska Opolskiego upoważnia się I Zastępcę Burmistrza Namysłowa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielny
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia.................... r.

Statut Związku Gmin Śląska Opolskiego

Tekst ujednolicony Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego według stanu obowiązującego od dnia 
14 października 2014 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, z 2013 r. poz. 1521 i 2534, z 2014 r. poz. 2273).

CZĘŚĆ I.
Postanowienia ogólne

§ 1. 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 2015 r., poz. 1515), 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.
§ 6. Związek ma siedzibę w Opolu.

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.
§ 10. 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:
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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.

§ 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.

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.
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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;
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.
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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.
§ 34. 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.
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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.

§ 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;
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;
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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.

§ 47. 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)
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§ 54. (uchylony)
§ 55. (uchylony)
§ 56. Członkowie Zgromadzenia informują Rady Gmin o projekcie budżetu, kierunkach działania 

Zarządu i wykonaniu budżetu.
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.

§ 64. Nie odebrane kwoty pieniężne przeznaczone na zaspokojenie roszczeń osób trzecich, składa się 
do depozytu sądowego.

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

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. Kędzierzyn – Koźle
12. Kluczbork
13. Komprachcice
14. Korfantów
15. Lasowice Wielkie
16. Lewin Brzeski
17. Lubsza
18. Łambinowice
19. Łubniany
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
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35. Wilków
36. Wołczyn
37. Zawadzkie
38. Zdzieszowice
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Uzasadnienie

Związek Gmin Śląska Opolskiego jest dobrowolnym związkiem międzygminnym, który od ponad
24 lata działa na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego gmin oraz regionu Śląska Opolskiego.

Związek zrzesza obecnie 37 gmin. Związek wspiera główne nurty działalności samorządów gminnych:
oświaty, pomocy społecznej i gospodarki komunalnej.

Związek realizuje działania polegające na świadczeniu na rzecz gmin członkowskich usług, które
obejmują następujące statutowe działania:

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.

Powyższe działania koncentrowane są na następujących kierunkach:

1. grupowe negocjacje i grupowe przetargi dla potrzeb gmin,

2. problemy finansowania zadań samorządów gminnych,

3. problemy zarządzania oświatą gminną,

4. problemy wykonywania przez samorządy gminne zadań z zakresu polityki społecznej,

5. problemy zarządzania gospodarką komunalna,

6. wpływ nowych przepisów ustaw i rozporządzeń na ustrój wewnętrzny i zadania samorządów
gminnych.

Gmina uzyskuje korzyści z członkostwa w Związku Gmin Śląska Opolskiego poprzez korzystanie
z efektów grupowych negocjacji organizowanych przez Związek w interesie gmin członkowskich.

Projektodawca: Burmistrz

AL/JC
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