
 
 

 

STATUT 

Związku Komunalnego „NieskaŜone Środowisko” 

z siedzibą w Łosicach 

 
 

ROZDZIAŁ I  

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

Związek Komunalny „NieskaŜone Środowisko” z siedzibą w Łosicach tworzą gminy: 
1) Miasto i Gmina Łosice; 
2) Gmina Sarnaki; 
3) Gmina Platerów; 
4) Gmina Olszanka; 
5) Gmina Huszlew; 
6) Gmina Korczew. 

 
§ 2 

 
Siedzibą Związku jest Miasto  Łosice. 
 

§ 3 
 

Związek posiada osobowość prawną. 
 

§ 4 
 

Związek został utworzony na czas nieoznaczony. 
 

§ 5 
 

Związek wykonuje określone w Statucie zadania we własnym imieniu i na własną 
odpowiedzialność. 
 

§ 6 
 

Związek działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
/Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ oraz niniejszego Statutu. 
 

§ 7 
 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliŜszego określenia o: 
1) wójcie gminy – naleŜy przez to rozumieć takŜe Burmistrza Miasta i Gminy Łosice, 
2) gminie – naleŜy przez to rozumieć takŜe Miasto i Gminę Łosice. 
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ROZDZIAŁ II  

Zadania Związku 
 

§ 8 
 

Zadania Związku to: 
1. Utrzymywanie i eksploatacja składowiska odpadów komunalnych w Łosicach. 
2. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami i ochrony 
środowiska. 

3. Koordynacja działań poszczególnych gmin i jednostek prowadzących działalność na 
ich terenie w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów związanych z ochroną 
środowiska. 

4. Współdziałanie w zakresie dowozu, segregacji i utylizacji odpadów komunalnych            
z terenu członków Związku. 

5. Propagowanie idei ochrony lokalnego środowiska naturalnego. 
 

§ 9 
 

1. Związek moŜe wykonywać zadania z zakresu administracji rządowej i samorządowej na 
podstawie stosownych porozumień. 

2. Na wykonanie zadań określonych w ust.1 Związek otrzymuje środki finansowe. 
 

§ 10 
 

W celu wykonywania zadań statutowych Związek moŜe tworzyć jednostki organizacyjne, 
w tym przedsiębiorstwa i spółki, a takŜe przystępować do jednostek i spółek. 
 

§ 11 
 
1. Obsługę Związku wykonuje biuro Związku. 
2. Zarząd Związku przyjmuje Regulamin Organizacyjny Biura i zatrudnia pracowników 

biura. 
 

 
ROZDZIAŁ III  

Organy Związku,  Komisje Związku 
 

§ 12 
 

1. Organami Związku są: 
1) Zgromadzenie Związku, które jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku, 

zwane dalej „Zgromadzeniem”; 
2) Zarząd Związku, który jest organem wykonawczym Związku, zwany dalej 

„Zarządem”. 
2. W skład Zgromadzenia Związku wchodzi Burmistrz MiG Łosice i Wójtowie Gmin 

tworzących Związek. 
3. Poszczególni członkowie Związku posiadają w Zgromadzeniu następującą liczbę 

przedstawicieli poza osobami wymienionymi w ust.2 
1) Miasto i Gmina Łosice – 2 ; 
2) Gmina Sarnaki             – 1 ; 
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3) Gmina Platerów        – 1 ; 
4) Gmina Olszanka       – 1 ; 
5) Gmina Huszlew        – 1 ; 
6) Gmina Korczew        – 1 . 

4. KaŜdy przedstawiciel Gminy – członka Związku ma na Zgromadzeniu jeden głos. 
5. Jedna osoba moŜe być Przedstawicielem tylko jednej Gminy. 

 
§ 13 

 
1. Kadencja Zgromadzenia upływa równocześnie z kadencją Rad Gmin. 
2. Zgromadzenie pełni swe obowiązki do czasu ukształtowania się Zgromadzenia                     

w nowym składzie. 
 

§ 14 
 

Do wyłącznej właściwości Zgromadzenia naleŜy: 
1) uchwalanie statutu Związku oraz jego zmian; 
2) stanowienie o kierunkach działania Związku i Zarządu Związku; 
3) wybór i odwołanie Zarządu, w tym Prezesa; 
4) ustalanie wynagrodzenia dla Zarządu; 
5) powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Głównego Księgowego Związku; 
6) ustalanie regulaminów działania Zgromadzenia, Zarządu, a takŜe jednostek 

utworzonych przez Związek; 
7) uchwalanie planu finansowego Związku oraz wprowadzanie w nim zmian, 

przyjmowanie i rozpatrywanie półrocznych oraz rocznych sprawozdań z wykonania 
planu finansowego Związku; 

8) udzielanie absolutorium dla Zarządu; 
9) uchwalanie programu działania Związku oraz zasad jego ekonomicznego działania; 

10) zbywanie i obciąŜanie nieruchomości będących własnością Związku, przyjmowanie 
darowizn na rzecz Związku; 

11) nabywanie nieruchomości na rzecz Związku; 
12) ustalanie maksymalnej wysokości kwot poŜyczek i kredytów krótkoterminowych 

zaciąganych przez Zarząd w roku budŜetowym; 
13) podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania poŜyczek długoterminowych; 
14) ustalanie rodzaju i wysokości świadczeń członków Związku oraz ustalanie opłat za 

usługi świadczone przez Związek; 
15) tworzenie, likwidacja i przekształcanie jednostek organizacyjnych Związku oraz 

przystępowanie do spółek; 
16) wyraŜanie zgody na ratalne wpłaty udziałów i innych naleŜności na rzecz Związku; 
17) podejmowanie uchwał o przyjęciu i wykluczeniu członków Związku oraz określanie 

warunków przystępowania i występowania ze Związku; 
18) występowanie do władz rządowych i samorządowych w sprawach Związku; 
19) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi Związkami gmin lub 

gminami nie będącymi członkami Związku; 
20) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania lub likwidacji Związku. 

 
§ 15 

 
1. Posiedzenia Zgromadzenia winny odbywać się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia 

Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia, a w razie potrzeby jego 
Zastępca. 

2. Na pisemny wniosek Zarządu, co najmniej ¼  przedstawicieli w Zgromadzeniu lub 
Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Zgromadzenia zobowiązany jest zwołać 
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nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia w terminie 7 dni od daty złoŜenia wniosku.                                                       
Wniosek powinien zawierać tematy będące przedmiotem Zgromadzenia. 

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

4. Przy zwoływaniu nadzwyczajnego posiedzenia Zgromadzenia nie stosuje się terminu 
określonego w ust.3. 

5. Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane. Protokół powinien zawierać co najmniej: 
1) numer, datę i miejsce odbycia, czas rozpoczęcia i zakończenia, imię i nazwisko 

osoby prowadzącej obrady i protokolanta; 
2) stwierdzenie prawomocności obrad; 
3) imiona i nazwiska nie obecnych na posiedzeniu; 
4) ustalony porządek obrad; 
5) przebieg głosowania z wyszczególnieniem głosów „za” , „przeciw” i „wstrzymuję 

się”; 
6. Zgromadzenia odbywają się na jednym posiedzeniu z zastrzeŜeniem ust.7. 
7. Na wniosek Przewodniczącego obrad lub 3 członków Zgromadzenia, Zgromadzenie 

moŜe postanowić o przerwaniu obrad i kontynuowaniu ich w innym wyznaczonym 
terminie na kolejnym posiedzeniu tego samego Zgromadzenia. 

8. Obrady Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący Zgromadzenia lub Z-ca 
Przewodniczącego. Otwarcie Zgromadzenia następuje po wypowiedzeniu formuły :  
„Otwieram (Nr....) Zgromadzenie Związku Komunalnego „NieskaŜone Środowisko”            
z siedzibą w Łosicach”. 

9. Po otwarciu Zgromadzenia Przewodniczący prowadzący obrady sprawdza listę 
obecności i stwierdza quorum. 

10. Porządek obrad obejmuje w szczególności: 
1) sprawozdanie z działalności Zarządu za okres pomiędzy posiedzeniami 

Zgromadzenia Związku; 
2) rozpatrzenie projektów uchwał; 
3) sprawy róŜne; 
4) przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia; 

11. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zgromadzenia jego obowiązki pełni  
Z-ca Przewodniczącego. 

12. Obsługę biurową Zgromadzenia zapewnia Biuro Związku. 
 

 
§ 16 

 
Głosowanie w Zgromadzeniu jest jawne chyba, Ŝe przepisy szczególne stanowią inaczej. 

 
 

§ 17 
 
1. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki. 
2. W głosowaniu tajnym głosowanie odbywa się na kartach do głosowania. Głosowanie 

przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana przez Zgromadzenie. Zasady głosowania 
ustala kaŜdorazowo Zgromadzenie. 

 
§ 18 

 
Obrady Zgromadzenia są jawne, chyba Ŝe przepisy szczególne stanowią inaczej. 
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§ 19 

 
1. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów statutowej 

liczby członków Zgromadzenia. 
2. Inicjatywę uchwałodawczą mają: Komisja, grupa 4 członków Zgromadzenia. 
3. Zarząd prowadzi ewidencję podjętych uchwał i przechowuje ich oryginały. 
 

§ 20 
 

1. Pierwsze Zgromadzenie Związku zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia poprzedniej 
kadencji w terminie 1 miesiąca od dnia wyboru wszystkich członków Zgromadzenia. 

2. Na pierwszym posiedzeniu Zgromadzenie wybiera ze swego składu Przewodniczącego 
Zgromadzenia i Z-cę Przewodniczącego oraz Zarząd Związku w głosowaniu tajnym, 
bezwzględną większością statutowego składu Zgromadzenia. 

3. Odwołanie Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego następuje na wniosek co 
najmniej ¼ statutowego składu Zgromadzenia w trybie jak dla ich wyboru. 

 
 

§ 21 
 

1. Zadaniem Przewodniczącego Zgromadzenia jest organizowanie pracy Zgromadzenia 
oraz prowadzenie jego posiedzeń. 

2. W ramach zadań określonych w ust.1 Przewodniczący w szczególności: 
1) zwołuje posiedzenia Zgromadzenia i ustala porządek obrad w uzgodnieniu                  

z Zarządem Związku, w tym listę zaproszonych gości; 
2) prowadzi obrady; 
3) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Zgromadzenia; 
4) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał; 
5) podpisuje uchwały Zgromadzenia; 
6) koordynuje pracę komisji Zgromadzenia; 

3. W przypadku występowania okoliczności uniemoŜliwiających wykonanie zadań 
określonych w ust.2 przez Przewodniczącego zadania te wykonuje Zastępca 
Przewodniczącego. 

 
§ 22 

 
1. W Zgromadzeniu działa Komisja Rewizyjna. 
2. Zgromadzenie moŜe powołać Komisje doraźne do wykonywania określonych zadań, 

określając ich skład i zadania. 
3. Skład ilościowy i osobowy komisji określa Zgromadzenie. 
 

§ 23 
 

Przewodniczącego Komisji wybiera komisja ze swego składu. 
 

§ 24 
 

1. Przewodniczący Komisji zwołuje Posiedzenia Komisji oraz ustala porządek obrad. 
2. Posiedzenia Komisji są jawne. 
3. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, który powinien zawierać wnioski i opinie, 

które ustaliła Komisja oraz wyniki głosowania. Protokół podpisuje Przewodniczący 
Komisji. 
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4. Wnioski i opinie, o których mowa w ust.3 zapadają zwykłą większością głosów 
obecnych na posiedzeniu w głosowaniu jawnym. 

5. Obsługę biurową komisji zapewnia Biuro Związku. 
 

 
§ 25 

 
Komisja Rewizyjna liczy 3 członków w tym Przewodniczący Komisji i 2 członków 
wybranych ze składu Zgromadzenia, z wyłączeniem członków Zarządu oraz 
Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Zgromadzenia. Przewodniczącego Komisji 
wybiera Komisja ze swego składu. 
 

§ 26 
 

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu i jednostki organizacyjne Związku 
pod względem: 

1) legalności; 
2) gospodarności;  
3) rzetelności; 
4) celowości; 

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności wykonanie planu finansowego Związku, 
gospodarkę finansową Związku i jego jednostek. 

3. Komisja wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Zgromadzenia lub wynikające          
z przepisów szczególnych. 

4. Komisja moŜe korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedze fachową 
w zakresie związanym z przedmiotem działania Komisji. 

5. Komisja obraduje w trybie określonym w § 24. 
6. Komisja przeprowadza kontrole w składzie co najmniej 2 członków Komisji. 
 

§ 27 
 

1. Zarząd Związku liczy 3 osoby w tym Prezes, Z-ca Prezesa i Członek. 
2. Zarząd jest wybierany przez Zgromadzenie w oddzielnym dla kaŜdego członka  

głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów statutowego składu 
Zgromadzenia na okres kadencji rad gmin. 

3. W skład Zarządu mogą wchodzić członkowie spoza składu Zgromadzenia w liczbie nie 
większej niŜ 1. 

 
§ 28 

 
1. Do zakresu działania Zarządu naleŜą wszystkie sprawy Związku nie zastrzeŜone dla 

Zgromadzenia. 
2. Do zakresu działania Zarządu naleŜą w szczególności: 

1) kierowanie bieŜącą działalnością Związku; 
2) przygotowanie projektów uchwał Zgromadzenia; 
3) określenie sposobu wykonania uchwał Zgromadzenia; 
4) sporządzanie projektu planu finansowego Związku, wraz z informacją o stanie 

mienia Związku; 
5) zarządzanie majątkiem Związku, w tym zawieranie umów i porozumień; 
6) wykonywanie planu finansowego Związku i gospodarowanie finansami Związku 

w granicach określonych przez Zgromadzenie; 
7) składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności; 
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8) podejmowanie uchwał i czynności określonych przez Zgromadzenie                              
i obowiązujące przepisy; 

9) wnioskowanie do Zgromadzenia o przyjęcie, wyraŜenie zgody na wystąpienie 
oraz wykluczenie członka ze Związku; 

10) zaciąganie poŜyczek i kredytów do wysokości określonej przez Zgromadzenie; 
11) inne sprawy zlecone przez Zgromadzenie lub obowiązujące przepisy; 
12) wnioskowanie do Rad Gmin – członków Związku o podjęcie uchwał w sprawie 

przyjęcia, wykreślenia, usunięcia członka oraz zmian Statutu. 
 

§ 29 
 

1. Do kompetencji Prezesa naleŜy w szczególności: 
1) organizowanie pracy Zarządu i prowadzenie obrad Zarządu oraz zwoływanie jego 

posiedzeń; 
2) uczestnictwo w posiedzeniach Zgromadzenia; 
3) prowadzenie bieŜących spraw Związku; 
4) reprezentowanie Zarządu i Związku na zewnątrz; 
5) jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników Związku; 
6) podejmuje czynności naleŜące do właściwości Zarządu w sprawach nie 

cierpiących zwłoki. Czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliŜszych 
posiedzeniach Zarządu. 

2. W razie wystąpienia okoliczności uniemoŜliwiających wykonanie zadań przez Prezesa, 
jego obowiązki wykonuje Z-ca Prezesa. 

 
§ 30 

 
1. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą członkowie Zarządu oraz Główny Księgowy 

Związku bez prawa głosu. 
2. Posiedzenie Zarządu jest waŜne jeŜeli uczestniczy w nim co najmniej 2 członków,             

w tym Prezes, z zastrzeŜeniem § 29, ust.2 
3. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

Uchwały Zarządu podpisuje Prezes lub Z-ca Prezesa, prowadzący obrady. 
4. Z kaŜdego posiedzenia spisuje się protokół, który powinien zawierać co najmniej dane 

określone w § 15 ust.5. 
 

§ 31 
 

Kadencja Zarządu jest równa Kadencji Zgromadzenia. Zarząd Związku działa do czasu 
wyboru nowego Zarządu. 
 

§ 32 
 
1. Uchwała Zgromadzenia w sprawie nie udzielenia Zarządowi absolutorium jest 

równoznaczna ze złoŜeniem wniosku o odwołanie Zarządu, chyba Ŝe po zakończeniu 
roku finansowego Zarząd został odwołany z innej przyczyny. 

2. Zgromadzenie Związku rozpatruje wniosek określony w ust.1 w terminie 1 miesiąca od 
daty podjęcia uchwały. 

3. Zgromadzenie moŜe odwołać cały Zarząd, z wyjątkiem Prezesa z innej przyczyny niŜ 
nie udzielenie absolutorium jedynie na wniosek 1/4 statutowej liczby członków 
Zgromadzenia. Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia oraz podlega 
zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną i podlega rozpatrzeniu w terminie 1 miesiąca 
od daty złoŜenia wniosku w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów 
statutowego składu Zgromadzenia. 
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4. Zgromadzenie moŜe odwołać Prezesa większością 2/3 głosów statutowego składu 
Zgromadzenia w głosowaniu tajnym na zasadach i w trybie określonym  ust.3. 
Odwołanie Prezesa Zarządu jest jednoznaczne z odwołaniem pozostałych członków 
Zarządu. 

5. Zgromadzenie na uzasadniony wniosek Prezesa moŜe odwołać poszczególnych 
członków Zarządu bezwzględną większością statutowego składu Zgromadzenia                
w głosowaniu tajnym. 

 
§ 33 

 
JeŜeli wniosek o odwołanie Zarządu lub Prezesa nie uzyskał wymaganej większości 
głosów, kolejny wniosek o odwołanie moŜe być zgłoszony nie wcześniej niŜ po 6 
miesiącach od poprzedniego głosowania z zachowaniem trybu przewidzianego w § 32 
ust.3. 
 

§ 34 
 

1. W razie odwołania całego Zarządu, Zgromadzenie wybiera nowy Zarząd w ciągu 
jednego miesiąca od daty odwołania Zarządu. 

2. Do czasu wyboru nowego Zarządu, obowiązki wykonuje dotychczasowy Zarząd. 
 

§ 35 
 

1. W przypadku złoŜenia rezygnacji przez członka Zarządu lub wniosku Prezesa                     
o odwołanie członka Zarządu, Prezes jest zobowiązany w ciągu 1 miesiąca od daty 
przyjęcia rezygnacji lub odwołania przedstawić kandydata na członka Zarządu. Wybór 
nowego członka moŜliwy jest takŜe na posiedzeniu Zgromadzenia, kiedy Zgromadzenie 
odwołuje lub przyjmuje rezygnację członka Zarządu. 

2. W przypadku złoŜenia rezygnacji przez Prezesa członkostwa w Zarządzie, 
Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji  bezwzględną większością 
głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia, nie później niŜ w ciągu 1 miesiąca 
od daty złoŜenie wniosku. 

3. Niepodjęcie przez Zgromadzenie uchwały w trybie określonym w ust.2 jest 
równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym 
powinna być podjęta uchwała. 

 

 
ROZDZIAŁ IV  

Maj ątek Związku i gospodarka finansowa 
 

§ 36 
 

1. Majątek Związku stanowią udziały wniesione w formie pienięŜnej, nieruchomości             
i ruchomości wniesione przez Gminy – członków Związku. 

2. Majątek Związku jest odrębny od majątku Gmin – członków Związku. 
3. Środki finansowe Związku pochodzą ponadto z : 

1) działalności gospodarczej Związku; 
2) dochodów uzyskanych przez Związek z przedsięwzięć gospodarczych; 
3) składek członkowskich Gmin – członków Związku; 
4) zapisów i darowizn, 
5) dotacji. 

4. Dochody Związku są przeznaczone na realizację zadań statutowych. 
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§ 37 

 
Gospodarka finansowa Związku jest jawna. 
 

§ 38 
 
Za prawidłową gospodarkę finansową Związku odpowiedzialność ponosi Zarząd. 
 

§ 39 
 
Zgromadzenie Związku określa udział gmin – członków Związku w zyskach 
proporcjonalnie  do ich wpłaconych składek. 

 
§ 40 

 
JeŜeli dochody Związku oraz świadczenia ponoszone przez członków Związku nie 
pokrywają kosztów, niedoborów lub strat Związku, rozkłada się je proporcjonalnie na 
wszystkich członków proporcjonalnie do wysokości wpłaconej składki za ostatni rok 
 

 
§ 41 

 
1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Związku składają dwaj 

członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upowaŜniona przez Zarząd. 
2. Czynność prawna, która moŜe spowodować powstanie zobowiązań majątkowych 

wymaga dla swej skuteczności kontrasygnaty Głównego Księgowego Związku. 
 

 
§ 42 

 
1. Członkowie Związku ponoszą składki roczne. 
2. Wysokość składki od mieszkańca ustala Zgromadzenie. 
3. Ostateczna wysokość składek stanowi iloczyn składki określonej w ust.2 i liczby 

mieszkańców Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 
4. Składki, o których mowa w ust.3, gmina wpłaca na konto Związku w równych 

częściach do końca kaŜdego kwartału. 
 

§ 43 
 

Za zobowiązania wobec osób trzecich Związek odpowiada całym majątkiem, a byli 
członkowie odpowiadają za zobowiązania powstałe do chwili złoŜenia wniosku                         
o  wystąpienie lub do czasu podjęcia uchwały o wykluczeniu ze Związku. 
 
 

§ 44 
 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy ustawy o finansach publicznych. 
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ROZDZIAŁ V  

 Zasady korzystania z urządzeń i zakładów Związku 
 

§ 45 
 

Członkowie Związku mają prawo do korzystania na równych prawach z urządzeń, 
obiektów i majątku Związku. 

 
 

ROZDZIAŁ VI  

  Zasady przystępowania i występowania Członków  
oraz zasady rozliczeń majątkowych 

 
§ 46 

1. Przyjęcie nowych członków do Związku następuje na podstawie uchwały 
Zgromadzenia Związku, na wniosek Gminy w formie uchwały. 

2. Gmina przystępująca do Związku jest zobowiązana: 
1) poinformować właściwego wojewodę i Zgromadzenie Związku o zamiarze 

przystąpienia do Związku; 
2) podjąć uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku; 
3) podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Związku. 

3. Zgromadzenie Związku przyjmując nowego członka do Związku określa jednocześnie 
wysokość składki rocznej oraz zasady wnoszenia udziałów do  Związku. 

 
§ 47 

 
Członkostwo w Związku ustaje w przypadku: 

1) wykluczenia ze Związku; 
2) wystąpienia ze Związku; 
3) zniesienia Gminy. 

 
§ 48 

 
1. Zmiana granic gminy nie powoduje ustania członkostwa w Związku, przy czym Gmina 

– członek Związku jest zobowiązana powiadomić Związek o zmianie granic. 
2. Gmina określona w ust.1 moŜe wystąpić do Zgromadzenia o zmianę składek na rzecz 

Związku, jeŜeli nastąpiło zmniejszenie świadczeń Związku na rzecz Gminy. 
3. Sprawy o których mowa w ust.2 rozstrzyga Zgromadzenie w formie uchwały. 
 

§ 49 
 

1. Gmina – członek Związku zamierzając wystąpić ze związku winna zgłosić zamiar 
wystąpienia w formie uchwały za 6-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem 
na koniec roku kalendarzowego. 

2. Zgromadzenie Związku podejmuje uchwałę o wystąpieniu Gminy ze Związku 
określając termin wystąpienia z uwzględnieniem ust.1 i ustala zasady rozliczeń 
finansowych. 

3. Zgromadzenie moŜe wyrazić zgodę na inny termin wystąpienia Gminy ze Związku. 
4. Występujący lub usunięty członek Związku traci prawo do zwrotu wniesionych składek 

członkowskich. 
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§ 50 
 

1. Związek moŜe wykluczyć członków Związku w drodze uchwały Zgromadzenia 
Związku w następujących przypadkach: 

1) działania gminy – członka Związku na szkodę Związku; 
2) nie wywiązania się ze zobowiązań wobec Związku; 
3) nie stosowania się do postanowień statutu Związku; 

2. Związek na 3 miesiące przed podjęciem uchwały o wykluczeniu Gminy ze Związku, 
informuje gminę o zamiarze wykluczenia z podaniem przyczyn. 

3. O wykluczenie gminy ze Związku wnioskuje Zarząd, podając przyczyny                             
z uwzględnieniem terminów określonych w ust.2. 

 
 

ROZDZIAŁ VII  

Likwidacja Zwi ązku 
 

§ 51 
 

1. Likwidacja Związku moŜe nastąpić na podstawie uchwały Zgromadzenia Związku. 
Uchwałę o likwidacji Związku przedstawia się Wojewodzie i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej. 

2. Przed podjęciem uchwały o likwidacji, Zgromadzenie Związku podejmuje uchwałę           
o zamiarze likwidacji – co najmniej na 3 miesiące przed podjęciem uchwały                       
o likwidacji Związku i informuje o powyŜszym Wojewodę i Regionalną Izbę 
Obrachunkową. 

 
§ 52 

 
1. Likwidację Związku przeprowadza likwidator powołany przez Zgromadzenie. 
2. Likwidatorem moŜe być Zarząd Związku. 
 

§ 53 

1. Likwidator przedstawia Zgromadzeniu plan likwidacji celem zatwierdzenia. 
2. Zadaniem likwidatora jest przeprowadzenie szczegółowej kontroli dokumentacji 

Związku, sporządzenie planu likwidacji i przedstawienie go Zgromadzeniu. 
3. Plan likwidacji zostaje podany do publicznej wiadomości w siedzibie Związku, 

siedzibach Gmin – członków Związku oraz przesłany do wiadomości Wojewodzie             
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

 
§ 54 

 
Likwidator sporządza listę ewentualnych wierzycieli Związku i informuje ich o likwidacji 
Związku. 

 
§ 55 

 
1. Po zaspokojeniu wierzycieli pozostałą część majątku przejmują Gminy – członkowie 

Związku. Przepisy § 38 stosuje się odpowiednio. 
2. Przejęcie pozostałego majątku, o którym mowa w ust.1 następuje na podstawie uchwały 

Zgromadzenia Związku. 
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§ 56 

 
Nie odebrane przez wierzycieli wierzytelności likwidator składa do depozytu sądowego. 
 
 

ROZDZIAŁ VIII  

 Postanowienia końcowe 
 

§ 57 
 

1. Nadzór nad Związkiem sprawuje Wojewoda Mazowiecki i Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Warszawie. 

2. Uchwały Zgromadzenia i Zarządu (w zakresie nadzoru sprawowanego przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową), Prezes Zarządu w terminie 7 dni przesyła do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie. 

3. Zakres i sposób nadzoru określa ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ 

 
§ 58 

 
Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie właściwym do jego uchwalenia. 
 


