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UCHWAŁA nn- Hittfnttuttuuu
uuu? GMINY DPINDGÓRA GÓRNA

: dniu IE lutu-gu 2005 r.

w $prnt-1: prayjęuiu Statutu CElUWEgu Eumunnluugu Ewiąxlm Gmlu Rugiunu
Ciuubuuwsklenn

Na pudstui-riu tu't- EF? uut.1 uf:.tuu.r:.-r : dniu 3 mamu 19% r. t:: uamumądziu gminnym
(UE. L'. z 2001 r. Nr 142, uuu. 1591 z późn. zm.) uchwala nią, uu następuje:

5 ].
Przyjmuje się Statut Celuwugu Kumuunlnugu ZwiąuI-tu Gmin Rugiunu Ciuuhunuwskiugu,
utanuwiąuy załącznik du uchwały.

5 1.
Traci mu:: uchwała Nr Hlm'IDDS Rudy Gmin],r mugńru Gui-mu : dniu ED EZĘI'WGE
2005 r. w nuraniu: przyjęciu Statutu Celuwugu Eumuuuinegu Eniązku Gmin Rugiunu
Eimhunuwskiugu.

E 3
i'iyknnuniu uchwaly pawiu-tun się Wójtuwi Emmy.

gą.
Uchwa-„łu wuhudjti w życiu z dniem pudjquiu.

I - uu

Fruwml?uugu

Rady Emili].r
uGrn.-guru "ńult]
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Ialącanik
tla Uchwały Nr m1"!] Elli'ltltiń
Rady finalny D]”:Intlgńra Górna
: dnia 23 luta.-gn IIIB-ti r.

CELG'WEGG EDMEHALHEGG Z-EW'IĄZEU GMIN
REGIUHU GIEGILŁND'WSEIEGD

Fnata nnn-tania ngólne

]. Celna? Kumunainy Związek Gmin Rngitinu Ciechanuwaitingn w dalaanj części
niniajaaagn statutu Zwany Ewiąakinm, twnraai aan-inga nałnnkami Gminy:

I] Miaatn Ciechanów
2] Miaatn i Gmina Glinnjcak
3] Gmina Ciechanów
4] Gmina Gaia-min Gśradak
5]! Gmina Gruduak
[i] Gmina Uji'aań
?] Gmina Gpinngćrra Guiana
ii.] Gmina Regimin
9] Gmina Pułniak
[CIJ Gmina Enklawa-mina
] I] Gmina Swicrnac
12) Hiaatn Praaanyaa
iii] Fi-iiaatn i Gmina Chara-air:
14] Gmina Gant-nina Buran-'a
15] Gmina Jednurnżac
1:3] Gmina Krasna
i?) Gmina Kraannwinga Mała
13] Gmina Praaanyaa
19) Miasta Maków MEIZGW'iEGki
ED] Gmina Gzarwnnica
? i] Gmina Kamiawu
21] Gmina Kraannainic
23]! Gmina Młynarzn
24) Gmina Płuniawy— Brann] ra
25] Gmina Raawnin
ŻE:] Gmina Syp-niewa
2?) Gmina Snell-mw.
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1. De zwiazku mega przystąpić inne gminy na zasadach ukreslnnych w części "»"
niniejszege Statutu.

gł.

Eta-'iazei: działa na padstawie ustawy z dnia 3 marca 1990 reku a aarnarzadzit:
gminnym [Dz.U- zED'IŻI'l raku Nr 142„pdz. 1591 end-znam-].

as.

Terenem działania Związku jest nbszar gmin ubejmujacy granice administzacyjne
gmin, bedacych czieni-tami Związku.

54.

Związek zastał utwei'znny na czas nieekreślany.

ĘSa

filed-zina Zwiazku jest miasta Ciechanów-

aa.
I. Zwiazek nadlega nadzarewi Prezesa Rady Ministtńw, aetyndyi a w zaintrcaic
geapadarki linansuwej Regianalnej labie Dhraehunkewej.

2- Zal-tres i spasdb nadzcnn określa ustawa e sainarządzie gminnym.

Zadania Związku

_Ę'i'.

Zwiazek pasiada asabaweśc prawna i wykonuje zadania publiczne, dla realizacji
ktdrych znstal utwarznny -w imieniu własnym i na własną ndpewiedziainnśd.

aa.
I. Zadaniem Zwiazku jest wspólne planawanie i wykanywanie zadań publicznych
z zakresu eehreny Śrct-dEJWiSkd, marzenie warunkdw niezbednych da utrzymania
nerzadiat i czysteści na terenach gmin twerzących Zwiazek w dziedzinie gespadarid
odpadami, w szczególnnści pnie-gające na:

a) realizacji knmpleksawega regianainegu pragramu guspedarki edpadanii
* prawadzenie działalneśei ekelegieznej edukacji spałecznej
- prue-adzcnic selektywnej zbiórki ndpaddw,

h'] zapewnieniu hudawy, utrzymania i ekspinatacji wspdlnyclt z człnnl-tanii Związku
instalacji i urządzeń da Odzysku i unieezi-Ladliwiania edpaddw kamunalnycli,

2
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c] rckullywacji starych wysypisk gminnych nic spełniajacych ncrrm nchrcny
srcdnwiska,

ti] inicjcwaniu wprawadzcnia praca cc-łcnkciw Ewiazku jcdnnlitych casacl utmymania
nnn-adku i caystnsci w aakrcsic guapa-darki udpaclami kumunalnymi.

?. Na agndny wninsck gmin - członków Zwiazku, prayjcty w tryhic pracwitiaianym
w pracpisach ustawy u samuraądaic gminnym, moga byc praca Ewiącck prayjrgtc
innc Zadania publicanc wykonywana praca gminy.

59.
Ewiaack rcaliaujc nadania publicanc, nkrcslnnc Statutcm i przyjęta dc realizacji
uchwała Egrnmadacnia Związku, w farmach praca-.ridaianych prawcm, a w
szc-zcgulncisci pnprccz: twcrzcnic, pracksatałcanic i likwiduwanic własnych
jciinnstck nrganizacyjnych~ praystcjmwanic r.:lu pudmiutńw jużr istnicjąc-ych,
aawicranic umnw : innymi pnclmintami. współpracę ac Związkami knmunalnymL
crganiaacjami gusputiarcaymi uran spuałccanymi1 jcdnnstkami samnraaclu
lcrytnrialncgu i współpraca; aagranicczna.

siti.

Łwiaack rcprcncntujc intcrcsy gmin - całnnknw Ewiąakut w aakrcsic ubjętym jcgu
przcdmintcm cizia-łania1 wnbcc nrganńw administracji mąduwcj, samuraąciuwcj uraz
pndminttiw snnca Zwiąaku.

sn.
Zwiaack mnżc twnrayc, pracksata-łcac i likwidnwac jcdnnstki arganiaacyjnc Zwiazku
maa twnrayc spółki prawa handluwcgn.

Część [I

II'Żłrganjr' Iwiącku. ich struktura i urganisacja pracy

sia
I[Jrganami Zwiaaku są:
a] Zgrumadacnic Zwiaaku, które jest nrgancm stannwiacym i knntrnlnym Zwiaaku

EWHI'IE dalcj Egrcmadacnicm
h] Zaman Ewianku, który jest nrgancm wyknnawcaym Zwiąaku awany dalcj

Earradcm.
«5 13.

I, Daiałainusć urgannw Ewiagrku jcst jawna. Dgranicacnia jawncści maga wynikać
wyłączane a ustaw.

2. Jawnns'ć dniałania nrg-fanuw Ewiąaku cbcjmujc prawu nbywatcli clci ugyskiwania

3
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infcrmacji c dgiałalncści tych crganr'iw, a realizacja tcgc prawa naatcpujc
w aacacgńinnścipracąr:

a]: wcicśnicjsac infcrrnuwanic micaakańccw gmin - ucacatnikńw Ewiaaku
1:1 tcrminach i micj cca pcsicdacń Egmmadmcnja Ewiaiku,

h] wstęp na ncsictlżcnia Egmmadacnia Zwiazku pci-d warunkiem, ic nic
wyłac-Ęcnc ich jawna.-ici,

c] dnatcp du pmtckcińw r. pccicdacń Zgrumadzcnia Ewiaaku uraz pcaicclacti
Zarzadu Ewiaaku, a tak;-tc tic innych tickumcntńw wynikaj acych a
wykcnywania aadań publicanych crganc'iw Zwiazku.

3, Lidcalcpnianic dukumcntćrw ckrcślcnych w uatl pkt c cclhywa się hca abęcincj
awłcki [nic późnici nia' w ciagu micaiacai na piacnmy wnicack żaintcrcacwancgc.

4. Dc rcapcznania wnicaku c udcatcpnicnic dnkurncntcrw ckrcśicnych w nat...? pkt c
właściwyjcat prrcwcdnicaacy crganu ?Żwią-aku, którcgc wniuack dctcy-

5. Dckumcnty muga być ucicatcpnianc w hiurlc Zwiaaku pt:-ci nadac-mm wygnacacncj
Dachy. Zaintcrcacwany mcżc z nich apnraąditic cdpicy i nctatki, hc: mcżiiwcści ich
kcpicwania, Fntngrathwania i cpcraądaania ?: nich uwierzytctnicnycli cdpiariw-

ti. Praca-ctlnicaacy crganu Ewiaaku udmawia ucicatcpniania dckumcntńw, jcicli ich
ujawnicnic naruaaaiuhy uhuwi aaujacc pracpiay prawa.

Zgrumadzcnic CIłcnkńw Zwiąaku

@ Iii.

]. W skład Egmmadxcnia wchcciai pc dwóch practiatawicicli gmin ucacatnicaacych
w Ewiaaku, w tym wójt, bunniatr: lub prclydcnt miasta, nraa wybrany i dclcgcwany
prac:. Radę Gminy pracciatawicicl.

1. Właściwy, ckrca'lcny w ustawic c- aamnrarądaic gminnym crgan gminy 111c na
wnicack: wójta, htll'miEII'IEt lub prcEydcnta miaata, puwicrryc rcprcacntcwanic
gminy w Egrcrmaclacniu ndpnwicdnin Iastcpcy wtfiita, hun-niatrza lub prcaydcnta
miasta-

3. Można być przcristawicictcm tylkri jcdncj Gminy,

4. Ptactlslawiciclc rcprcxcnlujacy w Związku nw. gminy kursy stają : pal'ytctu
gicatiw wg naatępujących aaaad:

Miaatc Eicchanćw IE
Miar—tn Praacnyaa 5
Gmina Puhu ak Er
Miaatu Maków Mazcwiccki 5
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Miasta i Gmina ILŻłIinnj eck 3
Miasta i Gmina Churzele Żł.
Pczustali przedstawiciele gmin człankćrw Związku dyspunują jednym głuscm

5. W przypadku nieabecnnsci jednega z przedstawicieli, ubecny na pasiedzeniu
E-gramadzenia przedstawiciel gminy dyspanuje podczas głasuwań statutuwą iluścią
głasciw przypadających na gminę.

ti. Kadencja Zgrumadzenia równa jest kadencji Rad Gmin. [bzedstawiciele
ustępujący na skutek upływu kadencji pełnią swe funkcje du czasu
ukcnstytucwania sie Egrumadzenia w nciwyrn składzie.

1 Wystąpienie człtmka ze Związku puwa-duje z dniem jegu wystąpienia pazbawienie
jega przedstawicieli wszystkich funkcji pełnianych w urganacli Związku.

E. Egrcinadzenie w ustalanym przez siebie trybie wybiera ze swegc grana
Frzcwadniczącega i 1Iiii'iceprzewtidniczasiegu bezwzględną wieksze-ścią głasdw
statutawej liczby głusdw człunkdw Egranradzenia, w głasuwariiu tajnymi
w abecncsci ca najmniej pulawy giusńw statutawega składu Egramadzenia.

9. Przewadniczącym Egramadzenia jest w kazdym mitu kalendarzawym
przedstawiciel ginin człcnkdw Związku innega pawiatu w kalejncsci alfabetycznej
zaczynając ud puwiatu ciechanawaldega.

It'l. Da zadań Przewadniczącegu należy:
' Drganizawanie prac Egrtimadzenia, kierawanie jega nbradami,
- Reprezentawanie Egumadzcnia w nkresie miedzy pasie-dzeniami1
' Zawieranie urntiw :: prace z wybranym przez Egr'umadzenie przewudniczącym

Zarządu,

ll. Pasiedzenie Egrcmadzenia zwnłuje Frzewadniczący, a w razie jegu nie-abeencrści
Wiceprzewudniczący.

11. Zwyczajne pusiedzenia Zgraniadzenia winny być zin-cływane w miare patrzeby1
nie rzadziej jednak jak raz na kwartał. Pasiedzenie nadzwyczajne muze być
zwaływanc na wnicsek Zarządu lub, cu najmniej „3 statutcwegu skladu
Zgramadzenia. D zwnłaniu pasiedzenia przedstawiciele winni być pawiadcmieni
pisemnie, cc najmniej na ? dni przed pnsiedzenieni. Jedne-cześnie powinni utrzymac
parządck tibi'ad uraz niezbedne materiały.

ll Dc kumpetencji Egramadzenia nalezą wszystkie sprawy pnztistające w zakresie
działania Związku, a ile ustaiirjr i statut nie stanuwią inaczej . Du wyłącznej
własciwcsci Egrcmadzenia należą w szc-zegdłncsci:

a] ustalanie pragramt'iw realizacji zadań Związku1
b] uchwalanie zrnian statutu i regulaniintiw arganizacyjnyeh Związku,
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c]: uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Związku, .
cl) pcwnłanie i ndwcłanie Zarządu Ewiazku, stancwienie c- kierunkacb jcgc działania

i przyjmcwanie sprawczclań z jegc działalncści,
e) uchwalanie rccznegc planu finanscwegn Zwiazku, rczpatrywanie sprawnzdania

z wykcnania planu finanscwegc za rck pcprzedni, uraz pcclejmcwanie uchwał
w sprawie udzielenia lub nie uclziclcnia ahsclutcriurn Eaiządcwi z tegc lyiułu,

f] pcwclywanie skarbnika Ewiazku,
g) pcwclfywanic Hcmisji Rewizyjnej i ustalenie regulaminu jej działania,
b) pcdejmcwanic uchwał c twcrzeniu, przekształcaniu i likwidacji przcrlsichicrstw

i zakładów Liwia-zku craz udziale w spółkach prawa handlcwegc,
i] pcdcjmcwanie uchwał w sprawach maj atkcwych Ewiagzku przekraczających

zakres zwykicgc zarządu,
j] nabywanie, zbywanie i cbciazanie majątku Zwiazku craz przyjmcwanie

na _icgc tzccz darcwizn i zapisów,
k) stancwienic c uzywaniu funduszy Zwiazku w granicach ustawcwych,

craz c pcdziale zysków lub pckrynw'aniu Strat pcwstaiych z działalności
Ewiazku,

I] zaciąganie kredytów długclermincwych praz ckres'lenie wysckcsci kwuty, tic
kt-t'irej Earzad Zwiazku muze sanicdzielnie zaciągać zabcwiazania

m'] ustalanie wysckcści i rcdzaju świadczeń na rzecz Zwiazku, w tym składek
czicnkcwskich i temiinńw ich uiszczania, przy czym usialcnia takie wymagac
beda, wyraznnei w uchwalc budzctcwcj aprcbaty rad gmin, których uchwaly
Egrcmadzcnia :.icntycza~

ri] pcdcjtticwanic uchwał w sprawie przyjecia i wykluczcnia zc Ewiazku
ncwegc człenka,

c') ckres'lanie ywnagrctlzenia przewcciuiczącegc Ear-zadu praz wysckcści diet
dla nieetatcwych c-złcnktiw Zarządu i człcnkcw Egrcmaclzcnia

p) pnwcływanie kcmisji clc nkrcslnnych spraw, ustalając ich przedmiar
działania.

H.Hchwaly Egmmadzenia sa pc-tiejrncwane bezwzględna wiekszbscia statutcwcj
liczby gipsów człcnkćnw Egrcrnadzenia. Głcsnwanie w Egrcmadzcniu jest jawne.
Głcscwanie tajne cclbywa sie w przypadkach ckreśicnych ustawcwc.

15. Uchwały Egrcmadzenia dctyczącc crganizacji syatcmu gcspcclarki ctlpaclami
i jegc finanscwania uraz zmian statutu sąpctlejtncwane jedncgl'cs'hie.

IIS. Egrcmadzcnic mczc wprcwatizic zmiany w pcrządlm cbrad bczwzglcdna
wiekszcscia gipsów ustawcwej liczby gipsów składu Zgrcrnatizenia.

17. Pcsictlzcnia Egrcmatizenia są prctckcłcwaue, prctckr'il pcwinicn byc c—clczytany
i przyjęty na nastepnym pc.-siedzeniu.

[EL Dc Egrcmatlzernia Ewiazku stcsnje sie cdpcwietlnin przepisy tlclyczacc Rady
I[innny-'.

[i
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19. Człunck Egrnniadzenia nicze wnieść- piaenrny sprzeciw w atuaunku du uchwały
Egrcniadzenia w ciągu ? dni cd daty jej ucdjecia.

213. Wnieaienie aprzeciwu wstrzymuje w:,rkcnanie uchwały i wymaga punuwnegu
rczpanzemia sprawy-
2]. Sprzeciw nie muze byc zgłcazcuy dc uchwały pcdjctcj w wyniku puncwnegn
rczpatrzcnia sprawy-

Zarząd Związku

E,- 15.

]. Earząd Ewiązku Składa się. z 5 człcnkdw. W skład zarządu wehcdzą
Przewudniczący, zastępca i ] człcnkcw.

Ii Egrumadzenic Ewiązku wybiera Zarząd w liczbie 5 cach epuśrdd ewcich człcnkdw
lub aperta Składu Egrumadzenia w liczbie nie przekraczającej HE Składu Zarządu,
bezwzględną wiekezuścią głcadw etatutcwej liczby głazów człcnkdw Egruniadzenia
w głcacwaniu tajnym.

3. Earząd wykcnujc zadania przy pcmncy Biura Związku.

4. Frzewcdniczący Zarządu mcze być wybierany apcśrcd delegatów dc
Egrcmadzenia lub ajj-cza ich gruna.

5. Earząd wykunuje uchwały Egrcniadzenia uraz realizuje zadania Ewiązku nie
nalezące dc wyłącznej właściwcści Egrcmadzenia.

Dc zadań Zarządu nalezy w azczegdlncści:
I przygctcwywanie prujekłdw uchwał Egrcmadzenia
- ckreślanie apcacbu 1wylimuzyn-aania uchwał...
~ gcapcdarcwanie mieniem Ewiązku,
- praygctuwywanie prujekłu i wykunywanic planu finanecwegn Eat-'iązku+
' nadzór nad działaincścią zakładów, przedaiebiuretw i urządzeń Ewiązku,
' składanie Egrcrnadzcniu aprawczdań z działalncści i etanu mąjątkuwegc

Związku.

tii W realizacji Statutem-ych zadań Związku Zarząd pcdlega wyłącznie Egrumadzeniu.

?. Przewcdniczący Zarządu drganizujc prace zarządu1 a w azczegdlneści:
a) kieruje pracą Earządu i nadzcruje biuru Związku,
b) kieruje bieżącymi Spraw ami Ewiązku,
c] reprezentuje Związek na zewnątrz, :: zasmezenieni Ę- ]4 nał 9 Statutu
d] zawiera umuwy c pracę z praccwnikarai związku uraz wyk-an uje czynnaści ze

atcaunku pracy wuhec jaraccwnikdw Biura Ewiązku.
d) zwcłuje pueiedzenia Earządu.
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3. W sprawach nieuregulowanych w statucie Kwią'zku do przewodniczącego Karządu
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o samorządzie gminnym dotyczące wdjta
lub burmistrza.

SL Oswiadczenia woli w imieniu Ewią'zku w zakresie zaieądu mieniem składają dwaj
czlonkowie Zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd
(pełnomocnik]. .Ie'zeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań
finansowych do jej skuteczności niezbędna jest kontrasygnaua skarbnika Ewiązku
lub osoby przez niego upoważnionej- W razie odmowy kontrasygnaty skarbnika
stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy
o finansach publicznych.

IELTryb pracy Karządu reguluje szczegolowo regulamin pracy Zarządu.

I]. Kadencja Eamądu roi-ma jest kadencji Rad Gmin.
ll. Zarząd ustępujący w wyniku upływu kadencji pełni swoje obowiązki do crasu
ukon stytuowania sie w nowym składzie.

czĘs'c ni

Ę lii.

Komisja Rewizyjna

]. Komisja Rewizyjnajest organem kolegialnym i składa sie z S (pięciu] osob+ ktore
wybiera i odwołuje Egromadzenie sposrod jego członków na okres kadencji rad
gmin.

2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzic czlonkowie Zarządu oraz
Przewodniczący i 1itli-iicejinr:a-eil-fodniczący Egroniadzenia.

ZŁ Uchwaly Komisji Rewizyjnej zapadają mykią większością głosem?~ w ohecnośei,
co najnmiej n'zech czlonkow.

4+ Do zadań Komisji Rewizyjnej nalezy w szczegolnośei:
' opiniowanie wykonania planu finansowego Ewiązku i występowanie z wnioskiem

do Zgromadzenia w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium
Zarządowi?
sprawowanie. bieżącego nadzoru i kontroli działalności Kerr.-ąda Związku?

wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli zlecenyeh przez Zgromadzenie,
dokonywanie kontroli doraźnych Ear'ządu Związku oraz zakładów
i przedsiebiorsny Związku.

5. Sposób dokonywania kontroli i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa
szczegdłowo regulamin Komisji Rewizyjnej.

B
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«trząść nz
Majątek i Hnunse Związku

5 17.

|. Majątek Związku stanewią wniesie-ne przez człcnkdw Związku udziały i składniki
ntąiątkewe rzeczuwe uraz mienie wypracewane i nabyte przez Związek w łuku
działalnesci.

2. Majątek Związku jest udrąłjnj.r cd majątku całe-nitów Związku i jest ddrąhnie
zarządzany.

1. Uczestnicy Związku wnnszą de związku udziałyr prupercjuualnie de liczb:.r
mieszkańców w wąfsckesci ustaicnej uchwałą Zgromadzenia.

4. Uczestnik Związku zabawiązana.r jest wnieść staraj udział w całesci w terminie 3
miesiąc:.r ud dnia pedjecia stnsnwnej uchwał:.- przez Zgrcmadzenie lub przystapienia
de Związku.

5. Ducha-dami Związku są:
' stałc ruczrie składki człcnkewskie uczestników Związku,
' dec-hud? z majątku zakładów, przedsiąbierstw i urządzeń Związku,
- detacje. damwizny, spadki i zapisydekenywane na rzecz Związku.
* inne dDCł'Il'df

s. Stałe reczne składki człcnkuwskie uzalezniene są ed ilcsci cdpruwadzanych
edpaddw przez puszezegdlnpch uczestników Zwiazku. lles'e edpaddw zastaje
ttwłiczuna przy uwzględnieniu współczynnika ],1 dla wsi i 1,5 dla miast, na
pudstawie liczby.-' mieszkańedw uczestnika Związku w dniu EH] czerwca reku
peprzedzająeege rek nhraehunkuwy. Prepencwana 1«r;-tsukcnsri- składek na rek
następnyr ekreślanajest ceruczriie de IS pazdziernika kazdege reku przez. Zarząd i
jest zaakceptowana przez Zgremadzenie. Składki płatne są z. gary w czterech
równych ratach de 15 dnia kazdege kwartału. Zwłeka w płElH-CIEł-Ci ktr'irejkclwiek z
rat pewuduje naliczenie edsetek ustawewjzch ed dnia 1zrania_igalnesei kazdej raty.ł dc
dnia ID zapłaty uraz stancwi pudstawe de wystąpienia przez Związek du właściwegc
sądu z puwddztwent u zapłatę.

a is.

]. Każdemu z człenkdw Związku zapewnia sią uhshlge patrz-eb jage mieszkańców na
równych zasadach. z uwzglednieniem udziału człunkdw Związku w kesztach
wspólne-i działainusei Związku, według. zasad ekres'lenjzch w Statucie.

Zł. Jezeli dec-hud? własne Związku eraz swiadczenia człcnkdw Związku [składki
człeukewskie] nie wystarczają na pukiycie wydatków., niedełir'ir ruzkłada sie na

*]
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uczestników Zwiazku według prepareji stawał-: ekras'lenych przy wyliczaniu składki
recznej na zaaadaeh ultras-lanych w «35 ]? ust. 5.

519.
]. Earząd Zwiazku przygelawuja Egrninadzaniu prajakt planu finansawage
Ewiazkn, dbaj ninjący przewidywana dachedy i wydatki.

2- Zgrernadzania przyjmuja prejałct planu finansewage de 31 gru dnia kazdage reku.

3. Prnjck'l planu Hnansewage winien być przedłnznny ?.gremadzaniu przynajmniej
na 14 dni przed jaga 1.'.fniasianiam pad nhrady zgramadzcnia.

4. Bez zgndy Earzadn Zwiazku Egremadzcnic Zwiazku nia nic-ze wprawadzić
w prejehaia planu łinansnwage zmian pawadnjacyah zwiększenia wydatków nia
znajdujących pnkrycia w planewanych dac-hedach lub zwiększania plannwanyeli
[ln-chaddy.r haz jadnaczasnaga ustanawiania źródeł tych decheddw.

Si Najpóźniej dn 31 marca nastapnaga raku pe upływia reku ehraahnnknwcga
Zarzad składa .Ta'gi'ernadzanip1 sprawnzdania z wyhenania budzetu wraz z infnrrnacja
a wsiach-iich innych dechadaah i aydatlszach zwiazku.

% II].

I. Ea zabawia-zania wehcc nsdh nzacich Zwiazek adpewiada całyrn swaini
maja”-dam, a jaga uczestnicy da anysnkesci sweieh udziałów,

2. Byli uczestnicy Zwiazku edpnwiadaia w granicach określanych w ust. I za
zahawiazania E-wiazku, pewstała dn dnia usiania ich uczestnictwa w Związku.

Zasady karzysłania !. abi-aktów i urządzeń Zwiazku

@ 21.

]. Obiekty i urządzania Ewiazliu służą realizacji jage zadań i mają zaspakajać
patrzchy mieszkańca-.' gmin znrganiznwanych w Związku w zakrcsia knrnplcksewaj
gnspndarhi ndpadanii.

1. E ahiclctdw i urządzeń Zwiazku jage uczestnicy herzystaia na równych zasadach.
azzść y

Zasady przystępnwania [ występem-rania ezłnnkńw Związku, eraz zasady
rnzliczeń majątknwy

gzz

E. I wnieskiain e przystapienia de zwiazku występuja Rada Gminy [Miasta, Miasta

ID

strll z 14



str12 z 14

i Gminy] w fennie uchwały wyrażającej wale przystąpienia de Związku.

2. D przyjeciu newege uezestnika decyduje Zgremadzenie w dredze uchwały.

3. Uchwała Zgremadzenia winna skreślać:
' warunki szczególne, ed spełnienia ktdrych Zgremadzenie uzaleznia

przystąpienie (iminy de Związku,
' termin przystąpienia.

4. Gmina przystepuje de Związku pe pedjąciu uchwały Rady, w sprawie
przystąpienia de Związku i uchwały przyjecia jege Statutu, zgerly Rady na
przekazanie Związkewi sweieh zadań i kempEteneji eraz zgede na spełnienie
warunkew szczególnych ekresienyeh przez Zgremadzenie Związku, pedjetą
bezwzględną wieksześeią ustawewege składu Rady.

a za.
Uczestnictwa w Związku ustaje w razie:
a)] wystąpienia uczestnika ze Związku,
h] wykreślenia uczestnika ze Związku,
c] likwidacji Związku.

@ za.
1. Uczestnik meze wystąpić ze Związku przez złezenie eświadezenia
e wypewiedzeniu, pt:-twierdznnege stesewną uchwałą Rady-

2. Oświadczenie winna być złezene z zachewaniem szes'eiemiesiecznege ekresu
wypowiedzenia ze skutkiem na 31 grudnia danege reku.

; za.
I. Związek me:-Łe wykreślić uczestnika ze Związku tylke w razie:
~ uduarednienege działania na szkede Związku,
' niewykenania ehewiązkdw na rzecz Związku,
' naruszenia przepisów ehewiązującyeh w Związku, w szczególnes'ei
pestanewien Statutu Związku.
!. [ł uykreśleniu uczestnika ze Związku stanewi Zgremaclzenie w fermie uchwały.

3. Zamiar wykreślenia uczestnika ze Związku naiezy eznąimić mu najpóźniej na trzy
miesiące przed wniesieniem prejektu takiej uchwały pad ehrady Zgremadzenia.

a za.

Kazda zmiana w składzie człenkciw Związku nie wymaga zmiany Statutu

ił
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i przeprcwadzenia prucedury palegajacej na zarejestrcwauiu tej zmiany i jej
cgleszeniu.

sza.

ł. Nieruchcmnsici atakże niepo-dzielne składniki majątkowe wniesiane przez człnnka
dci Zwiazku1 nie podlegaj a zwrctcwi w przypadku jegc wystapienia lub wykluczenia
ze Ewiazku, jezeli Związek nie mógłby bez nich prawidłuwc wykupywać swcich
zadań statutcwych.

2. W przypadlmj ci którym mewa w ust. ] człnnknwi Zwiazku przysługuje zwtct
rdwnuwartriiici damage składnika majalkcwegu ustalcnei wg jegn stanu z dnia
wniesienia i ckreślenej przez rzeczcznawfce majatkcwegc na dzień wystapienia lub
1wy.?l-cluczeuia uczestnika Ewiązku.

3. 1Ii'lr'ystepujsytemu lub wykreslcnemu człenkdwi ze Związku nie radzi pc stranie
Zwiazku ubaw-lazku zwrmu człcnkewi wniesie-nych przez niegu składek
cztcnkcwskich.

4. Uczestnik wystepujący lub usuniety ze Związku nie ma prawa do pczcstałegc
majatku braz pekrywa ewentualne straty pewstałe w wyniku działalncsci Zwiazku dc
dnia spuszczanie Zwiazku w wysukcsci prcpercjanalnei dc liczby mieszkańców.
Easady likwidacji Ewiązkw

@ za.
]. Likwidacja Zwiazku nastepuje na pcdslawie uchwaly Zgrcmadzeuia c pcstawieniu
Zwiazku w stan likwidacji.

?. Likwidatera Zwiazku pnwnłuje Zgrcmadzenie.

3. Du dba wiąz kdw likwidatnra nalezy:
a) sperzadzeuie planu likwidacji, ktdry pcdlega zatwierdzeniu przez Zgrumadzenie
w drcdze uchwały craz zastaje przesłany cla wiadcmcści wqiewcdy i regicnalnej izby
DbTElEhLII'lkDWEj,
b] sporządzenie bilansu ctwarcia likwidacji,
c) publiczne egłeszeuie c pdstawieniu Zwiazku w stan likwidacji wTaz z wezwaniem

ewentualnych wierzycieli de zgluszenia swuich ruszczed wubec związku
w terminie 3 (trzech) miesięcy acl dnia cgłeszcnia c likwidac

d] zakuńczenic bieżących spraw Ewiazku,
e) sciągnięcie wierzytelncs'ci Związku,
i] zaspekcjeuie zcbewiązsń Związku..
gi zbycie majatku Zwiazku,
h] złczeuie wuiesku c wykreślenie Zwiazku z rejestru pc zakańczeniu jege
likwidacji.

12
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4. E kwciy uay'akanci w wyniku Zbycia majątku Zwiaalcui ucacatiiikcm a.wTaca się
LIElEiElijf'. W praypadku, gdy kwc-ta uayakana ac abycia Składników majątkcwwch
Zwiąaku nic wystarcza na Ewmt lldEiiEliÓ-W? dzieli aię ją prcpcrcjunalnic dc
wnicsicnych udxiałćmn Ewcia pcauatała r.:-c zawracic udaiałcw ulega pciiaiałcwi
|:u:rmic;4:laj.r ucacamil-ufiw Ewiaaku na daicń pcacatawicnia gc w HL'łI'J likwidacji w
caę ściach rii-wn ych.

i Ficrwaacńatwc w nah-yciu nic abytych urządacń Ewiąalnui jcgc pracdsiębicralw
i ralilailńw miga ucaiitai'rnicy+ na cbaaarac? których uwa uraąciacnia się majdują na
daicń piiaiawicnia Ewiąaku w atan likwidacji.

CZĘŚC w

Pcstancwiania knńccwc l pmcjścicwc
5 29.

l'Jcliwałjl,r Egrcmadacnia i i?",araalzlii1 FFEĘWĘIIlT'IlCEąLTĘ-f Zgrcmadzcnia przcayla dc
Wuj cwcdjf, a uc hw al:; Łimyczacc spraw finanacwych równicż dc R10.

531].

Eakraa i apcrańh nad:-jm nad Ewiąakicm cici'cślaia prcapiay LlE-tEIW'j'
fr aamcrzaclaic gmin.

531.

Zamiana statutu następuje w dra-ciac uchwały Egrcmadacnia Ecńaaku w trybie
pracwidaianym dla jcgc uchwal-mia.

531.
Statui pciilcga cgłuazcniu w Daicnniliu Uraędnwym Wcjcwńdaha'a
Mazcwicckicgc.

I — ca Pracwcduicz |] Rady 'I'Lłrminqrr

Grzagcra Kimla
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