UCHWAŁA nr 107/XIX/08
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 28 sierpnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Ziemi
Makowskiej.
Na podstawie art.67 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm.)
Rada Gminy uchwala , co następuje:
§ 1
W uchwale nr 75/XIX/96 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29
lipca 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Ziemi
Makowskiej ( z późn.zm.), załącznik otrzymuje brzmienie określone w
załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie
uchwały
Płoniawy-Bramura.

powierza

się

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójtowi

Gminy

Załącznik do uchwały nr 107 /XIX/08
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 28 sierpnia 2008 r.
STATUT
Związku Gmin Ziemi Makowskiej
§ 1.
Związek Gmin o nazwie „Związek Gmin Ziemi Makowskiej „ tworzą
gminy – miasta :
1) Maków Mazowiecki
2) Różan
3) Czerwonka
4) Młynarze
5) Płoniawy – Bramura
6) Krasnosielc
7) Karniewo
8) Sypniewo
9) Szelków
10)Rzewnie.
§ 2.
Podstawą utworzenia Związku Gmin Ziemi Makowskiej zwanego dalej „Związkiem” są
uchwały rad gmin o jakich mowa w § 1 o utworzeniu Związku i przyjęciu jego statutu.
§ 3.
Związek działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /t.j. Dz..U
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz niniejszego statutu.
§ 4.
1.Związek wykonuje określone w statucie zadania w imieniu własnym i na własną
odpowiedzialność.
2.Związek posiada osobowość prawną.
§ 5.
1.Siedzibą Związku jest miasto Maków Mazowiecki.
2.Związek utworzony jest na czas nieokreślony.

§ 6.

1.Związek realizuje zdania publiczne o charakterze gminnym i międzygminnym, a w
szczególności:
1/ opracowuje i realizuje programy zagospodarowania terenów o walorach przyrodniczokrajobrazowych i turystycznych,
2/ opracowuje oferty dla inwestycji turystycznych, krajowych i zagranicznych dotyczące
możliwości i warunków uprawiania turystyki , rekreacji i wypoczynku oraz ich promocję,
3/ opracowuje foldery i wydawnictwa przedstawiające walory przyrodnicze i turystyczne
gmin wchodzących w skład związku,
4/ nawiązuje współpracę i wymianę doświadczeń z innymi związkami o podobnych
zadaniach.
§ 7.
Realizacja zadań wymienionych w § 6 odbywa się w szczególności poprzez :
1/udział w kosztach opracowań , realizacji programów i inwestycji,
2/tworzenie spółek, zakładów i jednostek organizacyjnych do realizacji zadań oraz
przystępowanie do nich,
3/prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zadań o charakterze użyteczności
publicznej,
4/zlecanie zadań do wykonywania innym podmiotom i organizacjom.
§ 8.
1.Majatek Związku stanowią na etapie rozpoczęcia działalności Związku udziały wniesione w
formie pieniężnej przez członków w wysokości ustalonej uchwałą Zgromadzenia Związku.
2.Członkowie Związku wnoszą udziały , o których mowa w ust.1 w terminie dwóch miesięcy
od daty zarejestrowania Związku.
3.Na pokrycie utrzymania i bieżącej działalności członkowie Związku wnoszą opłaty
miesięczne w wysokości określonej uchwałą Zgromadzenia na dany rok budżetowy w
terminach określonych w uchwale.
3a. W przypadku nie podjęcia przez Zgromadzenie Związku uchwały w sprawie wysokości
miesięcznych opłat wnoszonych przez członków Związku na dany rok budżetowy do 31
marca bieżącego roku, obowiązuje dotychczasowa uchwała Zgromadzenia.
4.Środki finansowe Związku pochodzą ponadto z :
1)działalności gospodarczej Związku po jej uruchomieniu,
2)dochodów uzyskanych z udziału Związku w spółkach i innych przedsięwzięciach
gospodarczych,
3)ewentualnych dotacji organów samorządowych, fundacji i innych organizacji,
4)składek członkowskich i udziałów gmin – członków Związku,
5)zapisów i darowizn.
§ 9.
Członkom Związku przysługuje prawo:
1/udziału w Zgromadzeniu poprzez swoich przedstawicieli, w tym czynne i bierne prawo
wyborcze do organów Związku,
2/podejmowania inicjatyw uchwałodawczych i zgłaszania wniosków w sprawach Związku,
3/korzystania z obiektów, urządzeń i usług Związku według następują zasad:

a/majątek Związku wraz z całą infrastrukturą, wybudowanymi obiektami i urządzeniami
służyć ma zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gmin- członków Związku, w szczególnym
zadaniem Związku jest dbanie o trwałość i sprawność swojego majątku, podnoszenie poziomu
technicznego urządzeń i obiektów oraz prowadzenie działalności w granicach uzasadnionych
kosztów i nakładów,
b/każda z gmin – członków Związku ma zapewnioną obsługę potrzeb jej mieszkańców na
zasadach równych z prawami innych gmin z tytułu członkostwa w Związku i każda z tych
gmin jest uprawniona do korzystania z obiektów i urządzeń Związku,
c/korzystanie z obiektów i urządzeń Związku nie może naruszać praw osób trzecich,
d/jeżeli korzystanie z obiektów i urządzeń Związku uzależnione jest od ponoszenia kosztów
lub pokrycia nakładów na ich remonty, rozbudowę, a obiekty służą więcej niż jednej gminie,
korzystanie z nich uzależnione jest od stopnia pokrycia kosztów i nakładów poniesionych
przez tę gminę- członka Związku, która korzysta z tych obiektów lub urządzeń,
e/stopień partycypacji w kosztach i nakładach jest proporcjonalny do stopnia korzystania
przez daną gminę z obiektu lub urządzenia Związku, przy czym wielkości te określają organy
zainteresowanych gmin, a przypadki sporne rozstrzyga Zgromadzenie Związku.
§ 10.
Członkowie Związku zobowiązani są do :
1/przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Związku,
2/wniesienia w określonym terminie udziałów,
3/terminowego wnoszenia opłat na utrzymanie i bieżącą działalność Związku.
§ 11.
1.Przyjęcia nowego członka do Związku dokonuje Zgromadzenie Związku na wniosek
zainteresowanej gminy w drodze uchwały.
2.Kandydat na członka Związku winien :
1/poinformować 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,
4/wnieść udziały w wysokości określonej przez Zgromadzenie Związku.
§ 12.
Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:
1/wystąpienia członka ze Związku,
2/wykluczenia członka ze Związku,
3/zniesienia gminy,
4/likwidacji Związku.
§ 13.
1.Zmiana granic gminy nie powoduje ustania członkostwa w Związku, przy czym gmina jest
zobowiązana do powiadomienia o zmianie jej granic.

2.Gmina może wystąpić do Zgromadzenia Związku o zmianę wysokości opłat na rzecz
Związku, jeżeli zmiana ta wpłynęła na zmniejszenie świadczeń Związku na rzecz gminy.
3.Uchwałę w sprawie, o której mowa w ust. 2 podejmuje Zgromadzenie Związku.
§ 14.
1.Członek Związku powinien zgłosić zamiar wystąpienia ze Związku najpóźniej na 3
miesiące przed dniem wystąpienia.
2.Uchwałę w sprawie, o której mowa w ust. 1 podejmuje Zgromadzenie Związku w trybie
określonym w art. 71 ustawy o samorządzie gminnym.
§ 15.
1.Związek może wykluczyć członka w drodze uchwały Zgromadzenia tylko w przypadku:
1)udowodnionego działania na szkodę Związku,
2)nie wywiązywania się z zobowiązań wobec Związku,
3)nie stosowania się do przepisów obowiązujących w Związku, a zwłaszcza postanowień
statutu.
2.Zgromadzenie Związku jest zobowiązane do powiadomienia gminy o zamiarze wykluczenia
jej ze Związku najpóźniej na 3 miesiące przed dniem wykluczenia.
§ 16.
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”.
§ 17.
1.Każdy Członek Związku posiada w Zgromadzeniu po dwa głosy.
2.W skład Zgromadzenia wchodzą Burmistrzowie i Wójtowie gmin.
3.Na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) Rada Gminy może powierzyć
reprezentowanie gminy w Zgromadzeniu zastępcy wójta albo radnemu.
4.Dodatkowych przedstawicieli wyznacza rada gminy.
5.Rada gminy może w każdej chwili odwołać swojego przedstawiciela w Zgromadzeniu i
wybrać innego.
6.Osoba będąca przedstawicielem jednego z członków Związku nie może być równocześnie
przedstawicielem innego członka.
§ 18.
1.Kadencja Zgromadzenia jest równa kadencji rad gmin.
2.Po upływie kadencji Zgromadzenie pełni swe funkcje do czasu wyłonienia nowego składu
przez nowo wybrane rady gmin.
§ 19.

Do właściwości Zgromadzenia należy :
1/uchwalanie statutu i regulaminów Związku,
2/wybór i odwołanie Zarządu, stanowienie o kierunkach jego działalności oraz przyjmowanie
sprawozdań z jego działalności ,
3/uchwalanie budżetu Związku , rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz
podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi z
tego tytułu,
4/ podejmowanie uchwał w sprawach :
a/określenia wysokości udziałów pieniężnych wnoszonych przez członków Związku,
b/określenia opłat miesięcznych wnoszonych przez członków Związku na pokrycie bieżącej
działalności i terminów ich płatności,
c/przyjęć nowych gmin na członków Związku,
d/zmian w wysokości opłat na rzecz Związku w przypadku określonym w § 13 ust. 2,
e/wykluczenia członka ze Związku,
f/innych świadczeń członków Związku na rzecz Związku,
g/w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres zwykłego Zarządu w tym :
-zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów,
-ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych
przez Zarząd w roku budżetowym,
-zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej
granicę ustaloną przez Zgromadzenie,
-tworzenie i przystępowanie do Spółek i Spółdzielni oraz rozwiązywanie i występowanie z
nich,
-tworzenia , likwidacji i reorganizacji zakładów i innych jednostek organizacyjnych Związku,
-określania sumy, do których Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
-przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
5/powoływania komisji rewizyjnej i w miarę potrzeb komisji doraźnych do określonych zadań
ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy
6/uchwalanie planu finansowego Związku.
§ 20.
1.Zgromadzenie wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zgromadzenia i jego Zastępców
na pierwszym posiedzeniu po zarejestrowaniu się Związku, bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym,
2.Przewodniczący Zgromadzenia :
1/zwołuje posiedzenia Zgromadzenia i im przewodniczy oraz organizuje pracę Zgromadzenia,
2/podpisuje uchwały Zgromadzenia i protokoły z posiedzeń,
3/w razie nieobecności Przewodniczącego czynności, o których mowa w ust. 2, wykonuje
zastępca Przewodniczącego.

§ 21.
1.Posiedzenia Zgromadzenia zwoływane są w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż jeden raz
na kwartał.

2.Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia zwołuje i przewodniczy obradom najstarszy wiekiem
przedstawiciel w Zgromadzeniu.
3/Na wniosek Zarządu lub co najmniej ¼ liczby członków Zgromadzenia, Przewodniczący
Zgromadzenia zwołuje posiedzenie Zgromadzenia wyznaczając datę jego odbycia najpóźniej
w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
4.O zwołaniu posiedzenia członkowie Zgromadzenia powinni być powiadomieni pisemnie co
najmniej na 5 dni przed terminem obrad, jednocześnie wraz z zawiadomieniem powinni
otrzymać porządek obrad oraz niezbędne materiały.
§ 22.
1.Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane. Protokół powinien być przyjęty przez
Zgromadzenie na następnym posiedzeniu.
2.W razie zgłoszenia uwag lub poprawek przez członka lub poszczególnych członków do
protokołu Zgromadzenie zgłoszone poprawki przyjmuje lub odrzuca w głosowaniu jawnym.
3.Obrady Zgromadzenia są jawne.
§ 23.
1.Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów statutowej
liczby członków Zgromadzenia.
2.Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi i członkom Związku w liczbie co
najmniej 4.
§ 24.
Zarząd Związku liczy pięciu członków w tym:
-Przewodniczący,
-dwaj Zastępcy,
-sekretarz,
-członek
§ 25.
1.Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zarządu Związku, nie później niż na drugim
posiedzeniu Zgromadzenia po zarejestrowaniu się Związku lubi po upływie kadencji.
2.Przewodniczący Zarządu i jego Zastępcy mogą być wybrani spoza członków Zgromadzenia.
3.Liczba członków Zarządu Związku wybranych spoza członków Zgromadzenia nie może
przekroczyć 1/3 składu Zarządu Związku.
4.Wybór pozostałych członków Zarządu winien nastąpić nie później niż na najbliższym
posiedzeniu Zgromadzenia po wyborze Przewodniczącego Zarządu.
§ 26.
1.Zastępców Przewodniczącego, Sekretarza i Członka Zarządu wybiera Zgromadzenie na
wniosek Przewodniczącego Zarządu.
2.Wybór Zastępców Przewodniczącego, Sekretarza oraz Członka Zarządu następuje
bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków.
§ 27.

1.Uchwała Zgromadzenia w sprawie nie udzielenia Zarządowi absolutorium jest
równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu, chyba, że po zakończeniu roku
budżetowego Zarząd został odwołany z innej przyczyny.
2.Zgromadzenie rozpoznaje sprawę odwołania Zarządu z przyczyny określonej w ust. 1 na
posiedzeniu zwołanym nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie
nie udzielenia Zarządowi absolutorium. Po zapoznaniu się z opiniami Komisji Rewizyjnej
oraz RIO oraz uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie uchwały
Zgromadzenia o nie udzielenie absolutorium i po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu Związku,
Zgromadzenie może odwołać Zarząd bezwzględną większością głosów statutowej liczby
członków Zgromadzenia.
3.Zgromadzenie może odwołać Zarząd z wyjątkiem Przewodniczącego z innej przyczyny niż
nie udzielenie absolutorium jedynie na wniosek ¼ statutowej liczby członków Zgromadzenia.
Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisję
Rewizyjną.
4.Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.
5.Zgromadzenie może odwołać Przewodniczącego Zarządu bezwzględną większością głosów
statutowej liczby członków Zgromadzenia na zasadach i w trybie określonym w ust. 3
Odwołanie to jest równoznaczne z odwołaniem pozostałych członków Zarządu.
6.Zgromadzenie może na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Zarządu odwołać
poszczególnych członków Zarządu bezwzględną większością głosów statutowej liczby
członków Zgromadzenia.

§ 28.
1.W razie odwołania Zarządu Związku Zgromadzenie wybiera w ciągu 1 miesiąca od daty
odwołania nowy Zarząd.
2.Do czasu wyboru nowego Zarządu wykonywanie obowiązków Zgromadzenie może
powierzyć dotychczasowemu Zarządowi.
3.W przypadku założenia rezygnacji przez członka Zarządu nie będącego jego
Przewodniczącym, Przewodniczący Zarządu obowiązany jest najpóźniej w ciągu 1 miesiąca
od dnia przyjęcia rezygnacji lub odwołania przedstawić Zgromadzeniu nową kandydaturę na
członka Zarządu.
4.W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji przez Przewodniczącego Zarządu Związku,
Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i w
ciągu 1 miesiąca na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia powołuje nowego
Przewodniczącego.
§ 29.
1.Do zakresu działania Zarządu Związku należą wszystkie sprawy Związku nie zastrzeżone
ustawą o samorządzie gminnym i statutem Zgromadzenia.
2.Do zakresu działania Zarządu Związku w szczególności należy :
1/przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia,
2/określanie sposobu wykonywania uchwał Zgromadzenia,
3/sporządzanie projektu budżetu Związku wraz z informacją o stanie majątku Związku,
4/zarządzanie majątkiem Związku,

5/wykonywanie budżetu Związku i gospodarowanie finansami Związku w granicach
określonych przez Zgromadzenie,
6/składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności i stanu majątkowego Związku.
§ 30.
1.Do właściwości Przewodniczącego Zarządu należy:
1/organizowanie pracy Zarządu i prowadzenie obrad Zarządu oraz zwoływanie jego
posiedzeń,
2/uczestniczenie w posiedzeniach Zgromadzenia,
3/prowadzenie korespondencji,
4/podejmowanie czynności należących do właściwości Zarządu w sprawach nie cierpiących
zwłoki a następnie przedstawienie ich Zarządowi do zatwierdzenia na najbliższym
posiedzeniu Zarządu,
2.W razie nieobecności Przewodniczącego Zarządu Związku czynności wykonuje jego
Zastępca.
3.Z każdego posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół, który podpisuje Przewodniczący
Zarządu po jego przyjęciu przez pozostałych członków Zarządu.
4.W posiedzeniach Zgromadzenia i Zarządu uczestniczy Główny Księgowy Związku bez
prawa głosowania.
5.Posiedzenie Zarządu jest ważne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 3/4 członków Zarządu
w tym Przewodniczący lub jego Zastępca.
6.Uchwały Zarządu podpisuje Przewodniczący Zarządu lub jego Zastępca.
§ 31.
1.Oświadczenie woli w imieniu Zarządu w zakresie zarządu mieniem Zarządu składają dwaj
członkowie Zarządu / lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd –
pełnomocnik/.
2.Zarząd może udzielić Przewodniczącemu 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 Głównego Księgowego Związku, lub osoby przez
niego upoważnionej.
4.Główny Księgowy, który odmówił kontrasygnaty dokona jej jednak na pisemne polecenie
Przewodniczącego Zarządu lub jego Zastępcy, powiadamiając jednak o tym fakcie
Zgromadzenie Związku oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.
§ 32.
skreślony
§ 33.
Po upływie kadencji Zgromadzenia, która równa jest kadencji rad gmin, Zarząd Związku
działa do czasu wyboru nowego Zarządu.

§ 34.
1.Zgromadzenie Związku kontroluje działalność Zarządu poprzez Komisję Rewizyjną.
2.Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych spośród
członków
Zgromadzenia.
3.W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić Przewodniczący Zgromadzenia i jego
Zastępca, Przewodniczący oraz Członkowie Zarządu Związku.
4.Komisja w realizacji swoich zadań może korzystać z pomocy biegłych rzeczoznawców,
ekspertów.
§ 35.
1.Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Związku i występuje z wnioskiem do
Zgromadzenia Związku w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Zarządowi
Związku. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę
Obrachunkową.
2.Do przedmiotowego zakresu działania Komisji Rewizyjnej należą sprawy kontroli
działalności Zarządu Związku a w szczególności :
1/prowadzenie działalności kontrolnej w sprawach związanych z kompleksową realizacją
uchwał Zgromadzenia Związku.
2/prowadzenie działalności kontrolnej na postawie kryteriów legalności, celowości,
rzetelności i gospodarności uchwał Zarządu w zakresie wykonywania budżetu Związku przez
Zarząd.
3/kontrola Zarządu w zakresie gospodarowania majątkiem Związku oraz stosowania systemu
zamówień publicznych z uwzględnieniem kryteriów określonych w pkt 2.
3.Wyniki swoich działań Komisja przedstawia Zgromadzeniu w formie sprawozdania, które
powinno m.in. zawierać:
1/opis wyników kontroli ze wskazaniem źródeł przyczyn ujawnionych nieprawidłowości,
2/wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
4.Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania w zakresie kontroli zlecone przez Zgromadzenie
Związku.
§ 36.
1.Majatek Związku jest wyodrębniony od majątku członków i jest odrębnie zarządzany.
2.Majątek Związku stanowią wniesione wkłady i wpłacane składki.
3.Księgowość Związku jest prowadzona odrębnie od księgowości poszczególnych członków
Związku.
4.Do gospodarki finansowej Związku stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce
finansowej gmin.

§ 37.
Dochody z majątku Związku mogą być użyte wyłącznie na prowadzenie działalności
statutowej i utrzymanie Związku. O przeznaczeniu nadwyżki dochodów nad wydatkami
decyduje Zgromadzenie Związku.

§ 38.
Dochodami Związku są :
1/wkłady i składki członkowskie,
2/darowizny, zapisy, spadki, dotacje,
3/dochody uzyskane z prowadzonej działalności o charakterze użyteczności publicznej,
4/inne wymienione w § 8 Statutu.
§ 39.
1.Jeżeli dochody Związku oraz świadczenia ponoszone przez członków nie pokrywają
wydatków, niedobór straty Związku rozkłada się procentowo do wysokości wniesionego
majątku/ świadczeń/ przez poszczególnych członków do ogólnej sumy wszystkich udziałów i
świadczeń Związku.
2.Zasada ta
obowiązuje przy rozliczeniach
majątkowym
przy przystępowaniu i
występowaniu ze Związku poszczególnych członków.
§ 40.
1.Zarząd Związku sporządza projekt budżetu Związku i wraz z informacją o stanie majątku
Związku
i przedkłada Zgromadzeniu Związku najpóźniej do 15 listopada roku
poprzedzającego rok budżetowy i przesyła go do wiadomości Regionalnej Izbie
Obrachunkowej.
2.Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.
3.Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy.
4.Do czasu uchwalenia budżetu przez Zgromadzenie, nie później jednak niż do 31 marca
roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony
Zgromadzeniu Związku.
5.W przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie tj. do dnia 31 marca roku budżetowego,
RIO ustala budżet Związku najpóźniej do końca kwietnia roku budżetowego. Do dnia
ustalenia budżetu przez RIO podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu.

§ 41.
1.Główny Księgowy Związku obowiązany jest do prowadzenia księgowości Związku w
oparciu o zasady dotyczące prowadzenia księgowości w gminach.
2.Zarząd składa Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności wykonania budżetu wraz z
informacją o stanie majątku Związku.
3.Za prawidłową gospodarkę finansową Związku odpowiada Zarząd Związku.
4.Gospodarka finansowa Związku jest jawna.
§ 42.
Szczegółowe zasady korzystania z urządzeń i zakładów Związku określa regulamin
uchwalony przez Zgromadzenie.

§ 43
Za zobowiązania wobec osób trzecich Związek odpowiada całym majątkiem a byli
członkowie odpowiadają za zobowiązania Związku powstałe do chwili ich wystąpienia ze
Związku, proporcjonalnie do wniesionego majątku.
§ 44.
1.Rozwiązanie Związku następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia bezwzględną
większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.
2.O zamiarze rozwiązania Związku Zgromadzenie powiadamia na trzy miesiące wcześniej
Wojewodę i Regionalną Izbę Obrachunkową.
§ 45.
W przypadku rozwiązania Związku, jego majątek po zaspokojeniu roszczeń i zobowiązań
przechodzi na rzecz członków Związku proporcjonalnie do wysokości wniesionego majątku.
Pierwszeństwo do przejęcia urządzeń Związku i zakładów służy gminom na obszarze, których
są one zlokalizowane.
§ 46.
Likwidatora Związku powołuje Zgromadzenie.
Do obowiązków likwidatora należy przeprowadzenie szczegółowej kontroli dokumentacji
Związku i opracowanie planu jego likwidacji.

§ 47.
Plan likwidacji Związku zatwierdza Zgromadzenie, a następnie zostaje on wywieszony w
siedzibie Zarządu Związku i przesłany do wiadomości Wojewody
Mazowieckiego i
Regionalnej Izby Obrachunkowej .
§ 48.
Po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia planu likwidacji Związku, członkowie Związku
przejmują przypadające im części majątku.
§ 49.
Nie odebrane kwoty pieniężne przeznaczone na zaspakajanie roszczeń osób trzecich składa
się do depozytu sądowego.
§ 50.

1.Nadzór nad Związkiem sprawuje Wojewoda Mazowiecki, i Regionalna Izba
Obrachunkowa.
2.Uchwały Zgromadzenia i Zarządu Przewodniczący przesyła do Wojewody a uchwały
dotyczące spraw finansowych i budżetowych również do RIO.
§ 51.
Zakres i sposób nadzoru nad Związkiem określają przepisy ustawy o samorządzie gminnym.
§ 52.
1.Rozstrzygnięcia nadzorcze wydane przez organ nadzoru w stosunku do uchwał mogą być
zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego terminie 30 dni od daty doręczenia.
2.Do złożenia skargi uprawniony jest ten organ Związku, który podjął uchwałę będącą
przedmiotem rozstrzygnięcia nadzorczego.
Podstawą wniesienia skargi jest uchwała tego organu.
§ 53.
1.Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
2.Zmiany w statucie następują w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
§ 54.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o
samorządzie gminnym, kodeksu cywilnego inne przepisy prawa materialnego.

