
UCHWAŁA Nr 1:awinna
RADY GMINY DPIHDGÓRA GÓRNA

Z dnia 30 czerwca 1005 r.

w aprilwie przyjęcia. Statutu Celuwegu Enmnnnlnegu Iwiqu Gmin Reginnu
Ciech unuwakie-gu

Na pndsmwie art- :']? ust.] matma-:.: r. dniu 3 marca. [990 r. u samurEądzie gminnym
[UE. L.". :' EUH] r. Nr 1421 pn:. 1591 ?. pain. Em.) uchwala się, [:D naStępuje:

E- 1.
Prz-::,jmuje się Statut ['elnwegu Hammam-EEG Ewiąaku Gmin ciunu Ciuchnnnwskiegn,
smnnwiący Jailącmik dn uchwał):

gz.
Wyknm—mi: uchwały ]:ruwiuma się Wńjmwi Gminy.

53.
Uchwała wclmdii w życie ?. dniem run-dj ą::ia,



Uzasadnienie

Dla utwnraania :' r::jmtraaji CELUWEE'D Eumunatnegu Ewiązku, Enniecizngrfm jast
prayjqcic prac-2 zainteresnwane Rady Statutu Eta-maku.

Statut Ewiąaku stanuwi załącmtik dn:: rt'tnintjsmj uchwały.



STATUT

Załananik
dn Uchwały Nr EEE-'HHMIIIIDS
Rady Gminy,r Gplnngńra Górna
I dnia EI] nat-mna IIII'IS r.

EELGWEGG HGMLWALHEGG IW'IĄZHU GWEN
REGIONU CIECHANGWSHIEGG

Pnatannwiania agólne

CZĘŚC I

]. Gainwy Enmunalny Zniąaak Gmin Hagi-anu Ciachannwakiagn w daiaaaj aaęśai
nmiajaangn atatntn Zwany Ewiąakiam, twnraąi aajngn całnnkami Gminy:

]) Miaain Gianhannw
2] Miasta i Gmina Glinnjank
3] Gmina Gianhantiw
ii") Gmina Gałymin Gara-dak
5] Gmina Grudusk
a:. Gmina Gj ram
?) Gmina Gpinngnra Górna
3) Gmina Regimin
9) Gmina Sanak
III]]- Gmina Pnłniai:
i 1] Gmina Gay
ił]- Gmina Gianna
13] Gmina Fnkmywniaa
[4] Gmina Winnica
15] Gmina Swiernaa
16] Gmina Eatnry
1?) Miasta Pmaanyaa
[E] Hinata i Gmina Chamala
iii] Gmina Ganmica Einmwa
20] Gmina Jndnnrnaan
211] Gmina Krasna
12] Gmina Ermnwłnga Mała
23"; Gmina Friaanyan
24] Miasta Maków Maanwianki
15]! Miaatn i Gmina Różan
15] Gmina Gaarwnnka
ET] Gmina Karniawn
EE] Gmina Hramaaiala



29] Gmina Młynarze
30] Gmina Pieniawy— Bramura
31] Gmina Rani-mit:
32] Gmina Sypniewe
33) I[imina Szelków.

2. [Ja wieczku mega pmratapie inne gminy na zaaadaeh nkreślenyeh w eześei ”".-"
niniejszege Statutu.

gz

Ewiązeit działa na pndatawie aniaw-irj.-r z dnia 3 marca 1990 mitu n aamerzadzie
gminnym [Dz.U. z 20131 tnku Hr 1-42, póz. 1591 z późn.zm.).

5:1.
Terenem działania. EwiazI-m jest nbazar gmin nbejmujany grani-ee adminian'aeyjne
gmin, bedacych całem-tami Związku,

ga.

Zwiazek zastał utwetzeny na czas; nieekreśieny.

551

Siedzibą Zwiazku jest miasta Ciechanów.

ea

I. Ewiazeit podlega nadznmwi Prezesa Rand].-r afiiniatrdwi Wejewndy, a w zai-trenie
gnapndariti finaneewej Regienalnej izbie Uhraehmdcewej-

1. Zal-tree i EpDSÓb nadznrn ditta-śle ustawa n aamnrzadzje gminnym.

Iadania Związku

@ ?.

Ewiazeit peaiada eeebnweść prawna i nykenuje zadania puhiiezne dia realizaeji
których znatał ntwntznnu -w imieniu własn)m i na własną ndpewiedzialneśe.

ga.

!. Zadaniem Zwiazku jest wspólne planewanie i witanywanie zadan pilifliiEZl-fch z
zakresu t1t'it1't1n1-r śantimariaistaT twerzenie warmdtdw niezbędnt dn utrzymania
petzadkn i nzyatnśei na terenach gmin twnrzaeyeh Zwiazek w dziedzinie geapedatiti
ndpadami, w azezegńlnnśei peiegaj ane na:

ił



a) rcaliaac-ji kcrnplcitsnwcgn rcginnałncgn prugramu gcsp—udarki napadami
- prcwatiacnic działalnuści cknicgicancj edukacji spnłscancj
- prnwadacnic snicktywncj zbiórki cdpadtiw,

h) aancwnicnin hudnwy, utrsyrmmia i cI-tsplcatacji wspólnych : ccłcnitami Ewiąaku
instalacji i uraątiacń dc ndzyskn i unicsaktidiiwiania ndpatitiw knmunalnych,

c) rsI-mltynsracji starych wysypisk gminnych nic spełniających ncnn cchrnny
sir-minwiska+

d] inicjcwanin wprcwsdccnia praca całcnkcw Ewiaskc jctinclitych sasatl utrzymania
pcraątiku i caystcści w cakrcsic gaspcdarlti cdpatiami kcmunainymi.

I. Na agcdny wnicsck gmin — całcnktiw Zwiąaim, przyjęty w trybie przcwidaianym
w pra-spisach ustawy a samaraąclaic gminnym, mcgą być praca Ewiasck prayjętc
inna Zadania public:-mc wykcnywanc praca gminy,

ss.

Zwiąack rcaliaujc ~:saudariia publicanc, ckrcśicnc Statutem i prayjętc tic rcaliaacji
uchwałą Zgramadacnia Zwiagku, w farmach pracwidaianych prawcm, a w
sacacgt'iincsci pnpraca: twarzania, prackształcanic i ]ikwidcwanic własnych
jccinnstcit ctganizacyjnych, praystępcwanic cin pc-timicttiw już ismicjących,
aawicranic umów 2 innymi pcdmictami, współ-pracę ac związkami knmunalnymi,
nrgsniaacjami gnspctiarcsymi cras spcłccanymi, jctincstkami samcraatiu
tcrytcriaincgn i współpracę aagranicaną.

@ is.
Zwiascit rcprcscnmjc intcrcsy gmin — całcnkńw Ewiąaitu, w aaicrcsic chjętym jcgc
practimintcm claiałania, wchcc nrgantiw administracji ragticrwcj1 sarnamądcwcj cras
pcdmictt'iw spcaa Ewiąaitu.

siL

Ewiaacit mcztc tis-nr?.yć, pracksatałcać i likwidcwać jcdncstki arganiaacyjnc Ewiąaku
ma: twnrayć spółki prawa handlnwcgn.

Część II

Drgany Związku, ich struktura [ crganisacja pracy

tj 12.

Organami Ewiąaku są:
a) Egrnmadzcnic Eniąakn, które _jcst crgancn't stannwiącyrn i kcntrcinyrn Związku

starania :ialcj Zgrcmadscnicm
h) Esrcąd Ewisiskci który jcst nrgancnt nykcnswcaym Zwiazku cwany dslsj

Earsądcm.



@ is.

1. Działalncsc crganc'hw Związku jest jawna. Dgranicasnia jawcści maga, wynikać
wyłącaznic : ustaw.

2. Jan-siasc claiałania arganńw Ewiąaku chcjmujc prawa ubywatcli dcr usyskiwania
infcnnacji cn daiałaltms'ci tych crganc'rw, a rcaliaacja taga prawa następujc w
sacacgtilncści praca:

a] wcacsniajsac infnrmawanis micsakańcćrw gmin - uczestników Ewiazku a
terminach i nacjscu pasicdasń Egramadasnia Zwiazku,

b] wstęp na pasicdacnia Egrcmadzcnia Ewi aska pad warunkiem, ża nic
wyłącannc ich jawncści,

c] tic-stęp dn pmtakcłńw : lac-siedzen Egrcmadacnia Zwiąaku maa pasicdacń
Earaąclu Ewiąaku, a także dcr innych dal-:umcntćiw wamiŁaj acych a
wykanywania zadań publicanych afgan-aw Ewiaakn

.'.Ł tiastępniania izlcritumcntc'rw ckrss'lcnych w ust.? pkl: c odbywa się bea abędncj
Iwicki (nic późnicj niż: w ciagu mic-siana] na piscnmy wninsck :aintcrcsawancga.

ni,. Da rcapcanania wniasku cr udnsmpniania dnkmncntciw akrcślnnych w ust.? pkt c
włtils'ciy'tfyr jast pmcwa-dnicaący c-rgann Ewiązlcu, która-gc 1«mic-sci: dctycay.

5. Dalmmsnty maga, być udostępniane w binias Ewiasku pad nadaarcm wyanacsancj
nsnby. Zaintcrcscwany music 2 nich spcmsdzić odpisy i notatki, hca mażiiwaści ich
knpiawania, fatcrgrafuwania i spurasdcania ?. nich uwisraytclnjnnych napisów.

ti. cwcdnicaacy nrganu Ewiaaku cdmawia udustcpniania dckumcntńw, jcitcli ich
ujawniania narusaałcrby abnwiagujacc pracpisy prawa.

Igramadaania Gatunków Zwiazku

@ 14.

I. W skład Egmmadasnia wchaclai pa dwóch practistawicicli gmin ncacstnicaacych
w Związku, w tym wójt, hunnistrc lub prcaydcnt miasta, craa wybrany i dcicgcwany
prasa Rada Gminy przcdstaańcici.

1. Właściwy, skreśl-any w ustawic D samnraadaic gminnym organ gminy mnie na
wniosek: wójta, burmistrza lub prcaydcnta miasta, pci—wierzyc rcpmacntawania
gminy w Egranmdacniu ndpcwiaclnin zastępcy wójta, burmistraa lub prczydcnta
miasta.

3. Mnżna być pracdstawiciclcm tyłku- jctincj Gminy.

«:I. Frasdstawicicls rcprcacnmjacy w awiagku nw. gminy knray staja, : parytcm

4



głesdw wg nastepujących zasad:

Miastu Ciechand w 12
Miasta Przasnysz 6
Gmina Pułtusk ii
Miastu Maków Maauwieeki 5
Miasta i Gmina Glinuj uek 3
Miasta i Gmina Różan 3
Miasta i Gmina Cherzeie 3.
Peanstali przedstawiciele gmin człenkdw Ewiązku dyspenują jednym głesem

5. W przypadku nieubecnesci jednegci z przedstawicieli, ubecny na pusiedzeniu
Egrumadzenia przedstawiciel gminy dysponuje pedczas głesuwań atatutnwąileścią
głesdw przypadających na gminę.

ti. Kadencja Egremadzenia równa jest kadencji Rad Gmin. Przedstawiciele
ustępujący na skutek upływem kadencji pełnią swe funkcje de czasu
ukenstytuewania sie Zgrumadaenia w newyin składzie.

T. 1uli.-Tysiąpienie cz-łenka ze Związku puwedujc a dniem jegn wystąpienia pri—zbawienie
jage przedstawicieli wszystkich funkcji pcłniunycb w nrganacb Związku.

E. Egrumadzenic w ustalanym przez siebie trybie "wybiera ze swege grana
Przewedniczącege i Wiceprzewudniczącege bezwzględną wiekszescią głesdw
statutewej liczby giesew człenkew Egremadzenia, w głesewaniu tajnym, w
ebecnes'ci cu najmniej puławy giesdw statutewege składu Egremadzenia.

9. Fraewndniczącym Egremadzenia jest w każdym reku kalendarzewym
przedstawiciei gmin człenkdw Związku innege pciwiatu w keiejneści alfabetycznej
zaczynając ed p-nwiatu ciechannwskiege.

lil'. Du zadań Przewndnicząccgn nalezy:
- Drganizewanic prac F'Igrnmadzenia1 kiernwanie jege ebradan'ii1
- Reprezentewanic Zgrumadaenia w nkresie miedzy pesiedzeniamii
- aieranie umów 0 prace z wybranym przez Egremadzenie przewedru'czącym

Zarządu.

1]. Pesiedzenie Egrumadzcnia zwełuje Przewodniczący, a w razie jege nieebecneśei
Wiceprzewednieząey.

12. Zwyczajne pesiedzenia Egremadzcnia winny być zwnhfwane w miare petrzeby,
nie rzadziej jednak jak raz na iwaartał- Pesiedzenie nadzwyczajne muze być
zweływane na wniesek Earządu lub, ce najmniej „3 statutewegn składu
Egremadzcnia. D zwełaniu pesiedzenia przedstawiciele winni być pewiadumieni
pisemnie, ce najmniej na 'i' dni przed pesiedzenicm. Jedneczesnie pnia.-inni utrzymać
perządek ebrad eraz niezbedne materiały.



13. De kempatancji Zgramadzania nalezą wszystkie sprawy pezestające w zakresie
działania Związku, a ile ustawy i statut nie stanewią inaczaj . Da wyłącznej
właściweści Z-grarnadzenia należą w szezegdlneriei:

a] ustalanie prcgranrdw realizacji zadań Związku,
h) uchwalanie zmian statutu i regulamindw drganizaejdnych Związku,
cj uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Związku, .
d] newelanie i odwołania Zarządu Związku, stanewianie a kierunkach jaga działania

i przyjmawanie- sprawnzdari z jaga działalnnści,
e] uchwalanie recznaga planu finansnwega Związku, razpalrywania sprawazdania z

wykcnania planu Enanscwegc za rek ncnrzcdni, uraz uedejmcwanie uchwał w
sprawie udzielenia lub nie udzielenia abseluteriurn Zarządcwi ?: tagu tytułu,

i] pewcływania skarbnika Związku,
g] powoływania Kemisji Rewizyjnej i ustalenia regulaminu jej działania,
i'!) pndejrnawanie uchwał na tworzeniu, przekształcaniu i likwidacji przedsiąhinrstw i

zakladdw Związku craa udziale w spółkach prawa handlewcgc,
i] pedejmawania uchwał w sprawach majątkewych Związku przekraczających

zakres zwyklego zarządu,
j] nabywanie, zbywania i ehciązania majątku Związku uraz przyjmewanic

na jcge rzecz daruwizn i zapisdw,
Ir] stancwianic c uzywaniu funduszy Związku w granicach ustawcwych,

oraz a pndziale zyskdw Iuh pekrywaniu strat pewstalych z działahms'ci
Związku,

i]: zaciągania kradytdw długctcnnincuych uraz ckraślenia wysnkuści kwarty, dc
kturej Zarząd Związku meza samedzielnia zaciągać zehewiazania

rn] ustalanie wyscknśei i redzaju świadczeń na rzecz Związku, w tym składak
czienkewskich i terminów ich uiszczania, przy czym ustalenia takie wymagać
bedą wyrazenaj w uchwale hudżetcwcj aprehaty rad gmin, których uchwały
Zgrnmadzania dntyczą,

n] pndejmnwanie uchwał w sprawie przyjęcia i wykluczenia ze Związku
ncwcge człenka,

cj ckraślanie wynagradzania przewcdnicaącege Zarządu uraz wysckcści diet
dla nieatatawych członków Zarządu i człenkdw Zgremadzenia

p] pnweływauie kernisji dc ekres'lanyeh spraw, ustalając ich przedmiar
działania.

M.Llchwały Zgrumadzania są pedejrncwane bezwzględną wiekszescią starurewej
liczby głnsdw człankdw Zgromadzenia. Głasnwanie w Zgremadzeniu jest jawne.
GiDEDwal'li'B tajna adhywa sie w przyjdadkach ekrasienych ustawcrwn.

15. Uchwały Zgrcmadzcnia delyczącc crganizacji systemu gespcdarki edpadaniiii
jaga finansnwania uraz zmian statutu są nadaj mnwana jadnngłaśnie.

lłi. Zgamadzanie meza wprawadzić zmiany w pnrządku ehrad bezwzględną
wieksznścią głesdw ustawnwaj Iiczhy głnsdnw skladu Zgremadzenia.



17. Pcsicdzenia Zgrumadaenia są prctakcławane. pretukdł nawinie" być udczytany i
przyj ery na następnym pusiedzuniu.

13. De Zgrnmadzenia Związku stesuje sią udpcwicdniu przepisy dułyczącc Rady
Gminy.

19. Człcnek Zgrcmadzenia rnnze wnieśc pisemny sprzeciw w stesunlru de uchwały
Zgrumadzcnia w ciągu ? dni nd daty jej pcdj ecia.

Ilii. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykunanie uchwały i wymaga pcnnwnegc
rnzparrzsnia sprawy.
21. Sprzeciw nic masc być zgłaszany du uchwały podjętej w wyniku punuamcgu
rnzpatrzenia sprawy.

Zarząd Związku

@ 15.

1. Zarząd Związku składa sie z S człnnkdw, W skład zarządu wchcdzą
Przewedniczący, zastępcai 3 człunlcdw.

2. Zgrnmadzenie Związku wybiera Zarząd w liczbie 5 esdb spes'rdd swcicłi człcnkdw
lub speza składu Zgremadzenia w liczbie nie przekraczającej [#3 składu Zarządu,
bcm-zglcdną większescią głnsdw starurcwej liczby głcsdw człeukdw Zgrcmadzania
w głescwaniu tajny-rn.

3. Zarząd wyknuuje zadania przy pnrnecy Biura Związku-

d. Frzewedniczący Zarządu muze być wybierany srl-narad delegatów dc
Zgrcmadzcnia lub spa-za ich grana-

5. Zarząd wykenuje uchwały Zgrernadzenia uraz realizuje zadania Związku nie
należące dn wyłącznej włas'ciwcs'ci Zgraniadzenia.

Du zadań Zarządu należy w szczegdincści:
przygutuwyaa'anie pruj ektdw uchwał Zgrnmadzenia
ukreslanis spusubu wykuuywania uchwał,
gcspedarcwanie mieniem Związku,
przygctnwywanie prnjelcru i wykunywanie planu iinansnwegn Związku,

*- nadzdr nad działałnescią zakładów, przedsiębiorstw i urządzeń Związku1
' składanie Zgrcmadzeniu sprawnzdań z działalnesci i stanu majątku-wege

Związku.

a W realizacji statutuwycł'i zadań Związku Zarząd pndlega wyłącznie Zgrurnadzeniu.



"?. Przewtndniczacj,r Zarządu erganizuje prace zarządu, a w szczególności:
a]! kieruje pracą Earządu i nadzcimje biura Związku,
b) kieruje biezacjnni sprawami Związku,
c) reprezentuje Związek na zewniątrz, z zasnzezeniem @ 14 ust 9 Statutu
d) zawiera urn-trik],r (› prace z pracetmikanii zwiądcu eraz wjrkennje czj'nnes'ci ze

stesunku pracy,r webec pracewnikdw Biura Związku-
d] zwehije pesiedzenia Zarządu.

3. W sprawach nieuregulnwanjrch w statucie Zwiazku dcr przewndniczącegn Zarzadu
smsuje sie ndpcrwiednie przepisy ustaw? [i samnrządzzie gminnym dntyczące wc'ijta
lub hunnisn'zaf

9. DŚWiEEEHi—Ei wcili w imieniu Ewiązku w zakresie zarządu mieniem składają dwaj
człnnknwie Earządu lub jeden człcinek zarządu i nacina upnważninna przez zarząd
[pełnnmnenik]. Jezeli czjf'nnnśd prawna mnze spewndcrwad pnwstanie znbnwiązaii
finanscwach dc jej skutecznnści niezbędna jest kentrasjfgnata skarbnika Ewiazku
lula nsnbjf' przez niegn np-nwazmnnej. W razie ::idtnnnwjr lajnntrassignatjr skarbnika
smsuje sie ddpnwiedm'n przepisy ustaw.-rjr n samursadzie gminnym nraz ustaw n
finansach publicznych.

11].w prac:,r Earzadu reguluje szczegdłc-wn regulamin pracy Zarządu.

1 1. Kadencja Zarządu równa jest kadencji Rad Illirrnin.
12. Zarząd USIĘPLlją-EF w wyniku unijna-1.1 kadencji pelni sweje nhnwiązki dn czasu
nknnstjrtunwarda sieL w neta.-Tm składzie.

czesc m

a ta.

Komisja Rewizyjna

I. Finmisja Rewizyjna jest nrganetn kniegialnjnn i składa sie z 5 [pieciu] nsdłi, które
nabiera i n-dwnłuje Egrnmadaenie spnśrdd jage czlc-nkdw na nkres kadencji rad
gmin.

I. W skład Knmisji Rewizyjnej nie mega webu—dzić człnnknwie Zarzadu nraz
PIZEWU-iłIliCZ-ĘCj-f i Wiceprzewedniczacy Egrarnadzenia.

3. Uchwały Kemisji Rewizyjnej zapadają zwykłą wieksznśeią głusi-ftw, w nbecnnści,
cn naj mniej trzech człnnkdw.

4. [Ja zadań Knmisji Rewizyj nej należ].r w szczennnsei:
' npininwanie wyknnania planu tinansnwegn Zwiazku i 1arjrs'tiągj'inwanie z tamieskiem

dn Egrnmadzenia w sprawie udzielenia lub nie udzielenia ahsnłutcii'ittm
Zarządowi,



: sprawewaeie biezacege nadzeru i kentt'eli działałnesei Zarzadu Zwiad::u,
# wj'ketijrwanie innych zadań w zakresie kcuuełi ZłĘEafCh przez Zgremadzenie,
. dckenywanie kentrełi deraznpch Zarządu Związku eraz zakładów i

przedsiębierstw Zwiazku.

5. Speed]: dekenpwania kariere-li i tryb prac:,r Kemisji Rewizyjnej ekresla
szczegełcwe regulamin Keniisji Rewizyjnej.

CZĘŚC w

Majatak i finanse Zwiazku
Ę l'i',

]. Majatek Zwiazku stamewia wniesicne pizez człenkdw Zwiazku udział:,r i składniki
majatku-we rzeczewe eraz mienie wypracewane i nabyte przez Związek w teku
działałneśei.

1. Majątek Zwiazku jest edrehnp cd majatku człenkdw Zwiazku i jest edrebnie
zarządzany.

3. Uczestnicy Zwiazku wnesza de zwiazku udział:,r preperejenatnie de [testur
mieszkańców w wysekeśei ustalenej uchwała Zgremadzenia.

-=l. Uczestnik Zwiazku zełaewiazanjr jest wnieśc swój udział w całes'ci w tei-minie 3
miesiecy ed dnia pedjeeia stesewtiej LlCł'iWEłjn' przez Zgremadzenie lub przystapienia
de Zwiazku-

stałe reczne składki człenkewskie uczesniikdw Zwiazkuł
decłiedijr z majatłm zakładów, przedsiębierstw i urządzeń Związku,

- detacje, dałewizny, spadki i zapisy dekenjrwane na rzecz Zwiazku-
- inne deehedp

5. Dechedauij Związku sa:

& Stałe niczne składki cz-łenkewskie uzalezniene są ed ileści edprewadzanjzch
edpaddw przez peszezegelnpch uczestników Związku. Iłeśc edpadew zestaje
wpłiczena przy uwzględnieniu współczynnika Lł dla wsi i 1,5 dla miast,. na
pcdstawie liczba..r mieszkańców uczestnika Zwiazku w dniu 30 czerwca reku
peprzedzajaeege rek ehraehunkeuw. Prepenewana wysekeac składek na rek
następny ekreśtaua jest cereeznie de 15 pazdziernika każdege reku przez Zarzad i
jest zaakceptewana przez Zgreniadzenie. Składki płatne sa z góry w czterech
równych ratach de 15 dnia kazdege kur'artału. Zwłeka w płatneścł którejkełi-nek z
rat peweduje naliczenie edsetek ustawcuwch ed dnia wjrniagalnes'ci kazdej i'at'jf de
dnia 10 zapłaty.ł eraz stancwi pedstawe de wystapienia przez Związek de właściwege
sadu z pewedztweni e zapłatę.

'



«513.

1. Każdemu z ezłuukdw Związku zapewnia sie nbsługe putrzeb jegu mieszkańedw na
równych zasadach, z uwzgledru'euiem udziału ezłunków Związku w knsztseh
wspólnej dzizłsinuśei Zwiazku, według zasad ukreslenyeh w Ststueiz

2. Jezeli dn-ehndy własne Związku uraz swiadezenia azienkdw Zwiąadeu (składki
ezłunkuwskie) nie wystarezają na pukryeie wydatków. niednbdr ruzkłada sie na
uezesmikdnw Związku według prupuneji stawek ukres'lunyeh przy wyliczaniu składki
rueznej na zassdseh ekreslenyeh w 5 I? ust. 5.

sis.-

1. Zarząd Związim przygutuwuje Zgrumsdzeniu prujekt planu finansnwegu
Związku, nhejmująey przewidywane deehudy i wydatki.

2. Zgrnmsdzenie przyjmuje prnjekt planu Enansnwegn de 31 grudnia kazdege reku

3. PTujekt planu iinansnwegu winien być przedłużamy Zgrurnzdzeniu przynajmiej
na ini dni przed jegu wniesieniem pu-d uhrsdy zgreinadzenia.

#. Bez zgudy Zarządu Związku Zgrnmadzenie Zwiazku nie mnze wprnwadzić w
prujekeie planu finansuwegu zmian puwudująsysh zwiekszenie wydatk-liw nie
znajdująeyeh pukryeia w plannwanyeh dnehudaeh lub zwiekszenie planuwanyeh
deehuddw bez jednuszesnegu ustanuwi enia żTd-deł tyeh duehuddw.

5. Najpóźniej du lii marea nastepnegu reku pu upływie reku uhmehunkuwegu
Zarząd składa Zgruruadzeniu, sprawnzdanie z wykunauia budżetu wraz z infun'nseją
u wszelkich innych duehedzeh i wydatkach zwiazku-

5- ze.

1. Za zuhuwiązanis wubee nsdb trzecich Związek ndpuwiada eałyin swuim
majątkiem, a jegn uezestniey du wysekusei swuieh udziałów.

I. Byli uezesniiey Związku udpuwiadają w grenieaeh ukreslnnyeh w ust. ] za
zubewiazania Związku, puwstsłe du dnia ustania ieh uezesn'iietwa w ZwiaEku.

Zasady kurzystanla I obiektów i urządzeń Związku

@ zi.

[. Dbiekty i urządzenia Związku służą realizacji jegu zadań i mają zaspnkajsć
pnnzeliy mieszkańców gmin znrganiznwsnyeh w Związku w zakresie knmpleksnwej
gnspudarki udpsdsnii.

1. Z ebiektnw i urządzeń Związku jegu uezestniey kurzystsją na równych zasadzek.
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naeśi': v

Eaaadjr prqatepuwania i materii:-wania eIłnnkńw Związku, era: easady
rozliczeń ma] alkowy

g- ee.

I. Z aminakjeni n preystapienie dn awiaceim występuje Rada (Timingir [Miaata+ Miaata i
Gminy] w farmie uchwały waważajaeej wale przystąpienia de Ewiagkn.

2. El pregfjęeiu nnwegn uczestnika decyduje Zgremadnenie w dle-dze uchwały.

3. Uehwała Egrnmaeizenia winna nkreślać:
' warunki aeenególne, nd spełnienia których Egnmadeenie uaaieżnia

przyetąpienie 'Gn'iinj,r dn Ewiąelm,
* termin preyetapienia.

4. Gmina preyatęp'nje dn Ewiąeim pn pndjeeiu uchwał:-.i Rady~ w sprawie
przystapienia dn Ewiaeini i uchwały preyjęeia jage Siatum. agendy Raizij,r na
preekaaanie Eariąeknwi awnieh nadań i kempeteneji uraz egndę na apełnienie
warunków eeeaegóinyeh ekreśinnyeh prnee Zgraniadzenie Ewiąaku, piidjeia
benwzględną więkaenśeią uatawnwegn akłaiiu Rady.

513.

Ueeeemietwn w Zwiaelm uataje w ranie:
aji) wyeiapienia ueaeamika ar: Zwiaaku,
b] wykreślenia neeeatnika ae Ewiązku,
e] likwidacji Zwiazku.

@ 14.

L LTeaeaniik mune m'atąpić ae Związku prze-e: ninnenie zaświadczenia :)
w-ypnin'ieiieeniu, pnlwierdmnegn ainsnwną uchwałą Rady.

1. Daiwiadeeenie winna być aimai—ne a eaehnwaniem aeeśeiernieaięeenege ukl-eau
wypawiedaenia a: akuikiain na 31 grudnia damage reka.

515.
]. Ewiąaek mnie wykreślić ne-eeaniika ze Ewiązku tyłku w ranie:
- udewndninnegn dniałania na SEI-[UdQ Ewiązku,
- niewykenania ehewiaeiców na reeee Zwiaeku,
- naniaaenia przepisów nhnwiąmjąeyeh w Związku, w analegńinnśei
paatanawień Stanu-a Zwiazku.



2. i] wykreślenia uczestnika ze Związku stanawi Egramadzenie w farmie uchwały.

3. Zamiar wykreślenia uczestnika ze Związku nalezy aznajmia rna. najpóźniej na trzy
miesiące przed wniesieniem prajaktu takiej uchwałyr pad obrady Zgramadzeuia.

s zs.

Kazda zmiana w składzie czlankaw Zwiazku nie WEH zmiany Statutu i
przeprowadzenia precedury palegającaj na zarejeskawaniu tej zmiany i jej
egłeszeniu.

gzz -

]. Nierucharnasei a takze niepadzielne składniki majatkewe wniesione przez człenka
da 21.1l.riazl-:ti+ nie podlegaj ązwratawi w przypadku jega wystapienia lab wykluczenia
ze Związku, jezeli Zwiazek nie mógłby bez nich prawidława wykanywać swaich
zadań statutawych.

1. W przypadku. na ktarym mewa w ust. 1 człankawi Związku przysługuje zatruł
rdwnawartaści danega składnika majatkawege ustalanej wg jegcr stanu z dnia
wniesienia i akres'lanej przez rzeczazaawce majatkewega na dzień wstąpienia lub
wykluczenia uczestnika Zwiazku.

3. 1i..'w'j-;stapujsceniu lub wykreślanernu azienkawi ze Związku nie radzi pe stranie
Zwiazku abawiazku zwratu człunkawi wniesianych przez niega składak
człankawskicb.

r-Ii. Uczestnik wystepujący lub usunialy ze Związlm nie ma prawa da pazastałegn
majątku braz pakrywa ewentualne straty pewstałe w wyniku dzia-lalnesei Zwiazku da
dnia apuszczcnia Związku w wysekaśc-i praparcj analnej cla liczby mieszkańców.
Zasady likwidacji Zwiazku.

@ za.
I, Likwidacja Związku nastepuje na padstawie uchw al'y Zg—mmadzenia a pestawieniu
Zwiazku w stan likwidacji.

2. Likwidatara Zwiazku pawabsjc Egramadzcaie.

3. Dla abuwiazkaw likwidatara należy:
z] spatządzenie planu likwidacji, który padlcga zam-'ierdzeniu przez Egramadzenie
w drodze uchwaly araz zastaje przesłanyr de wiadarneści wajewacly i regianzlnej izby
abrachunkawej,
b] sparzsdzenie bilansu atwareia likwidacji,
a] publiczne egłaszenie a pastawieniu Związku w stan likwidacji wraz z wezwaniem

ewentualnych wierzycieli da zgłaszania swaich raszczeń web-ec związku w
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tcrminic 3 [trzcch] micaiccy cd dnia cgłcazcnia c likwidacji,
d) zakóticzcttic bieżących spraw Zwiazku,
c] ściągnięcie wicrzytclncści Związl-ni,
f] zaapckcjcnic zóhcwiazań Zwiazku,
g] zhycic majatku Związku,
h] złczcnic wnicaku c wykrcśłcnic Związku z rcjcatru pc zakcr'iczcniu jcgc
likwidacji.

4. Z kwcty uzyskancj w mikit zbycia majątku Związku, uczcamikcm zwraca się
udziały. W przypadku, gdy kwcta uzyskana zc zbycia składników majątkcwych
Ewiązim nic 1wyatarcza ua mmt udziałów, dzicłi SiĘ ja, própcrcjcrtahiic dc
wnicaicnych udziałów. Kwóta pczcatała pó” zu.-Tucic udziałów ułcga pudziałówi
pcntiędzy uczcanrików Związku na dzicń pczcatawicnia gc w Start likwidacji w
częściach równych.

5. Picrwszcństwc w nabyciu nic zbytych urzadzcn Związku, jcgó przcdaichicrztw i
zakładów mają uczcanricy, na chazarzc, których cwc urządzenia cię znajduj a, na dzień
pcatawicnia Zwiazku w stan likwidacji-

czĘśt': yt

Pcstancwicuia kańccwc i przejściówc
@ 29.

Uchwały Egrórnadzcnia i Zarządu, Przcwcdniczacy Egrómadzcnia przcayła dc
1ii'li'cjcwódy, a uchwały dctyczącc spraw finanaówych równicż dc RID.

@ au.

Zakrca i apcsóh nadzcru nad Związkictu ckrcśiaj'a, prciay uztawy c
sarncrządzjc gmin-

ĘSI.

Emiana statutu następujc w drudzc uchwały Zgrcniadzcnia Związku w tryhic
przcwitizianym dla jcgc uchwale-nia.

@ az,

Statut pcdłcga cgłcazcriiu w Dzicnniku Urzędówyrn Wcjcwództwa
Mazcwicckicgc.

Przcwcdui ”_ Rady Gminy

icwald

IE


