
UCHWAŁA NR VII/9/15
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BRWINÓW

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia Statutu i nadania nazwy związkowi międzygminnemu

Na podstawie art. 67 ust. 2 i 3 w zw. z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Związkowi Komunalnemu Brwinów nadaję się nazwę Związek Międzygminny „UTRATA”.

§ 2. Przyjmuje się Statut Związku Międzygminnego „UTRATA” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 3. Tracą moc:

1) uchwała w sprawie Statutu Związku Komunalnego (Dz.Urz.Woj.Warszawskiego z 1991 r. Nr 16, poz.142);

2) uchwała w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego z siedzibą w Brwinowie 
(Dz.Urz.Woj.Warszawskiego z 1994 r. Nr 6, poz.107);

3) uchwała Nr II/9/99 Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie 
zmiany Statutu Związku Komunalnego z siedzibą w Brwinowie;

4) uchwała Nr XI/23/2000 Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie 
zmiany Statutu Związku Komunalnego Brwinów;

5) uchwała Nr XIII/28/2000 Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów z dnia 10 października 2000 r. 
w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Brwinów;

6) uchwała Nr XVI/31/2001 Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów z dnia 21 czerwca 2001 r. 
w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Brwinów;

7) uchwała Nr III/6/03 Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Związku Komunalnego Utrata (Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego Nr 198, poz. 5077);

8) uchwała Nr IV/5/04 Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów z dnia 10 września 2004 r. w sprawie 
uchwalenia statutu i nadania Związkowi Komunalnemu nazwy utrata;

9) uchwała Nr VI/23/12 Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie: 
przyjęcia statutu i nadania nazwy Związkowi Komunalnemu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dariusz Skarżyński
Przewodniczący Zgromadzenia Związku 

Komunalnego Brwinów
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Załącznik do Uchwały Nr VII/9/15

Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów

z dnia 23 czerwca 2015 r.

STATUT
Związku Międzygminnego „UTRATA”

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych z zakresu gospodarki komunalnej tworzy się związek 
międzygminny pod nazwą: Związek Międzygminny  „UTRATA”, zwany dalej „Związkiem”.

2. Siedzibą Związku jest Miasto Pruszków.

3. Związek  działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2013 r. poz.594, z późn. zm.).

4. Związek posiada osobowość prawną.

5. Związek zostaje utworzony na czas nie oznaczony.

6. Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

7. Związek odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

8. Uczestnicy Związku nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Związku.

9. Do Związku mogą przystępować inne gminy na zasadach określonych w niniejszym Statucie.

§ 2. Uczestnikami Związku są :

1) Gmina Miasto Pruszków;

2) Gmina Miasto Piastów;

3) Gmina Ożarów Mazowiecki;

4) Gmina Michałowice;

5) Gmina Błonie.

Rozdział 2.
ZADANIA ZWIĄZKU

§ 3. 1. Do zadań Związku należy:

1) wspólne wykonywanie działań o charakterze publicznym na rzecz ochrony środowiska, przyrody i zdrowia 
ludności;

2) pozyskiwanie środków finansowych na realizację działań inwestycyjnych i proekologicznych,

3) edukacja ekologiczna;

4) reprezentowanie wspólnych interesów uczestników Związku w sprawach współpracy komunalnej z innymi 
jednostkami, w szczególności poprzez:

a) współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej,

b) zawieranie umów o współpracy gospodarczej w zakresie działalności Związku;

5) efektywne wykorzystanie majątku wniesionego przez gminy członkowskie Związku.
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2. Związek realizuje swoje zadania w formach przewidzianych prawem, w szczególności poprzez tworzenie 
własnych jednostek organizacyjnych, przystępowanie do podmiotów już istniejących, zawieranie umów z innymi 
podmiotami, współpracę ze związkami międzygminnymi, organizacjami gospodarczymi oraz społecznymi, 
jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz poprzez współpracę zagraniczną.

3. Wykonując zadania Związek jest uprawniony do żądania od poszczególnych uczestników Związku, w tym ich 
jednostek pomocniczych i budżetowych, danych zawartych w prowadzonych bazach danych oraz ewidencjach 
(rejestrach), w tym pochodzących z ewidencji ludności, ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz ewidencji 
podatkowej nieruchomości.

Rozdział 2.
ORGANY ZWIĄZKU ICH STRUKTURA, ZAKRES i TRYB DZIAŁANIA

§ 4. 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. Ustanie uczestnictwa w Związku powoduje z dniem ustania uczestnictwa pozbawienie przedstawicieli danego 
uczestnika wszystkich funkcji pełnionych w organach Związku.

Zgromadzenie Związku

§ 5. 1. Do kompetencji Zgromadzenia należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Związku, o ile 
ustawy lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W zakresie zadań zleconych Związkowi Zgromadzenie 
wykonuje kompetencje przysługujące radzie gminy.

2. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia należy:

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;

2) określenie rodzaju i wysokości świadczeń na rzecz Związku, w tym wszelkich opłat w zakresie dotyczącym 
zadań Związku oraz rocznych składek członkowskich;

3) uchwalanie planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania planu finansowego;

4) uchwalanie programów działania Związku, podejmowanie uchwał o kierunkach działania Zarządu, 
przyjmowanie sprawozdań z działalności Związku oraz udzielanie / nieudzielanie Zarządowi absolutorium;

5) podejmowanie uchwał w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu, w szczególności:

a) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie lub obciążanie nieruchomości oraz ich wydzierżawianie, 
wynajmowanie lub oddawanie do korzystania na podstawie innego stosunku prawnego na okres dłuższy niż 
trzy lata, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,

b) zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów,

c) określenie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd 
w roku budżetowym, z tym że do czasu określenia tej wysokości Zarząd może dokonywać tych czynności 
wyłącznie za zgodą Zgromadzenia,

d) określenie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku 
budżetowym oraz określanie maksymalnej wysokości zobowiązań w zakresie konkretnie podejmowanych 
inwestycji i remontów;

e) prawem przewidziane tworzenie innych podmiotów, przystępowanie do istniejących podmiotów oraz 
przekształcanie i występowanie ze struktur innych podmiotów;

7) uchwalanie zmian Statutu Związku;

8) podejmowanie uchwał o postawieniu Związku w stan likwidacji i powołaniu likwidatora Związku;

9) powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej Związku oraz innych komisji Zgromadzenia;

10) sprawowanie funkcji kontrolnych nad całokształtem działań Związku;

11) podejmowanie uchwał dotyczących przystąpienia nowego członka do Związku oraz usunięcia członka ze 
Związku;
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12) wykonywanie innych czynności przewidzianych prawem i postanowieniami    niniejszego Statutu.

3. Kadencja Zgromadzenia pokrywa się z kadencją rad gmin uczestników Związku.

§ 6. 1. W skład Zgromadzenia wchodzą: prezydenci, burmistrzowie, wójtowie poszczególnych gmin oraz 
dodatkowo z każdej gminy po jednym przedstawicielu gmin o liczbie mieszkańców do 25 tys. i po trzech 
przedstawicieli gmin liczących powyżej 25 tys. mieszkańców. Przedstawicieli tych imiennie wyznaczają 
poszczególne rady gmin. Każdy z poszczególnych reprezentantów gminy dysponuje w Zgromadzeniu jednym 
głosem.

2. Na wniosek prezydenta, burmistrza lub wójta właściwa rada może powierzyć reprezentowanie w Zgromadzeniu 
zastępcy prezydenta, burmistrza lub wójta albo radnemu.

3. Zgromadzenie Związku wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego 
bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. Odwołanie 
Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego następuje na wniosek co najmniej ¼ statutowego składu 
Zgromadzenia.

4. Do zadań Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, należy w szczególności 
organizowanie prac Zgromadzenia oraz prowadzenie obrad Zgromadzenia.

§ 7. 1. Posiedzenie Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący, a w razie braku możliwości wykonywania przez niego 
obowiązków – Zastępca Przewodniczącego. Pierwsze posiedzenie nowo ukonstytuowanego Zgromadzenia zwołuje 
Przewodniczący Zgromadzenia poprzedniej kadencji. Posiedzenia Zgromadzenia nowej kadencji, do czasu 
powołania Przewodniczącego Zgromadzenia, prowadzi najstarszy wiekiem członek Zgromadzenia obecny na 
posiedzeniu.

2. Posiedzenia Zgromadzenia zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Posiedzenia są zwoływane także na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/4 statutowego składu Zgromadzenia. 
Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad. Przewodniczący Zgromadzenia zobowiązany jest 
wówczas zwołać posiedzenie na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust.4.

4. O zwołaniu posiedzenia członkowie Zgromadzenia powinni być powiadomieni pisemnie, co najmniej na 7 dni 
przed rozpoczęciem obrad. Do zawiadomienia dołącza się porządek obrad oraz niezbędne materiały, w tym 
projekty uchwał. Zgromadzenie może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością statutowej 
liczby członków Zgromadzenia.

5. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością  głosów statutowej liczby członków 
Zgromadzenia. W głosowaniu jawnym członkowie Zgromadzenia głosują poprzez podniesienie ręki, oddając głos 
„za” albo „przeciw” albo „wstrzymujący się”. W głosowaniu tajnym głosuje się za pomocą kart do głosowania, po 
uprzednim powołaniu co najmniej dwuosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród członków Zgromadzenia.

6. Uchwały Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia.

7. Uchwały są ewidencjonowane w rejestrze uchwał i przechowywane wraz z protokołami posiedzeń w siedzibie 
Związku.

8. Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane. Protokół powinien być przyjęty przez Zgromadzenie na 
następnym posiedzeniu. Protokoły Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący i protokolant.

9. Otwarcie posiedzenia następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego słów: „Otwieram posiedzenie 
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „UTRATA”. Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący sprawdza listę 
obecności członków Zgromadzenia. W czasie trwania posiedzenia Przewodniczący udziela głosu poszczególnym 
członkom Zgromadzenia oraz osobom zaproszonym na Zgromadzenie bez prawa głosowania. Po wyczerpaniu 
porządku obrad Przewodniczący kończy posiedzenie, wypowiadając słowa: „Zamykam posiedzenie Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego „UTRATA”.

10. Obrady odbywają się co do zasady na jednym posiedzeniu, jednakże Zgromadzenie może postanowić 
o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym, wyznaczonym przez siebie terminie, ale nie dłużej niż po 
upływie jednego miesiąca od pierwszego posiedzenia.

11. Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Pracy Zgromadzenia, szczegółowo określający sposób 
funkcjonowania i organizacji Zgromadzenia.

12. Do Zgromadzenia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rady gminy.
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§ 8. 1. Zgromadzenie kontroluje działalność Związku i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Zgromadzenie na okres kadencji Zarządu.

3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu oraz Przewodniczący i Zastępca 
Przewodniczącego  Zgromadzenia.

4. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie planu finansowego Związku, występuje z wnioskiem do Zgromadzenia 
w sprawie udzielenia / nie udzielenia absolutorium Zarządowi oraz opiniuje wniosek o odwołanie Zarządu.

5. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Zgromadzenie w zakresie kontroli.

6. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący wybierany na pierwszym posiedzeniu Komisji, który 
zwołuje posiedzenia Komisji i ustala ich porządek.

7. Stanowiska Komisji Rewizyjnej wyrażane są w formie uchwał zwykłą większością głosów.

8. Sprawozdania z działalności Komisja Rewizyjna przedstawia Zgromadzeniu w miarę potrzeby, nie rzadziej 
jednak niż raz na pół roku.

9. Czynności kontrolne Komisja Rewizyjna podejmuje na podstawie uchwały Zgromadzenia.

10. Z przebiegu kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół z wnioskami pokontrolnymi, które przedkłada 
Przewodniczącemu Zgromadzeniu i Przewodniczącemu Zarządu.

11. Zgromadzenie może powołać ekspertów, którzy będą wspierali prace Komisji Rewizyjnej w realizacji jej 
statutowych działań.

Zarząd

§ 9. 1. Zarząd jest organem wykonawczym Związku.

2. Zarząd składa się z Przewodniczącego i dwóch członków wybranych przez Zgromadzenie Związku, w tym 
dopuszcza się wybór na jedno z powyższych stanowisk osoby spoza członków Zgromadzenia.

3. W przypadku braku Przewodniczącego Zarządu, bądź przejściowej niemożności sprawowania przezeń funkcji, 
najstarszy wiekiem członek Zarządu wykonuje zadania Przewodniczącego Zarządu.

4. Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia oraz realizuje zadania przekazane mu przez Zgromadzenie. Do zadań 
Zarządu należy w szczególności:

1) bieżące kierowanie sprawami Związku dotyczącymi wykonywania jego zadań publicznych określonych 
niniejszym Statutem, w tym podejmowanie czynności niezbędnych do realizacji zadań gospodarczych 
i organizacyjnych Związku;

2) gospodarowanie mieniem Związku;

3) składanie Zgromadzeniu nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy sprawozdania z działalności oraz informacji 
o stanie majątku Związku;

4) opracowanie projektów zmian Statutu Związku;

5) zaciąganie w imieniu Związku zobowiązań finansowych;

6) przedstawianie  Zgromadzeniu rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Związku;

7) przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia oraz materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał 
przez Zgromadzenie;

8) zawieranie umów.

5. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego składu.

6. Przewodniczący Zarządu organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami Związku, reprezentuje Związek 
na zewnątrz oraz zastępuje pracodawcę, w tym zawiera umowy o pracę z pracownikami Związku.

7. Oświadczenia woli w imieniu Związku składa Przewodniczący Zarządu i jeden członek Zarządu. Jeżeli czynność 
prawna może spowodować powstanie zobowiązań finansowych do jej skuteczności niezbędna jest kontrasygnata 
Głównego Księgowego Związku lub osoby przez niego upoważnionej. W razie odmowy udzielenia kontrasygnaty 
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych.
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8. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z funkcją Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego 
Zgromadzenia.

9. Zarząd obraduje na posiedzeniach, którym przewodniczy Przewodniczący Zarządu. Przewodniczący Zarządu 
zwołuje posiedzenia Zarządu, które odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc. Szczegółową organizację i tryb 
pracy Zarządu może określać Regulamin Pracy Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez 
Zgromadzenie. W sprawach nieuregulowanych do trybu działania Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy 
dotyczące trybu działania Zgromadzenia.

10. Kadencja Zarządu rozpoczyna się w dniu wyboru go przez Zgromadzenie i wygasa z upływem kadencji rad 
gmin. Po upływie kadencji rad gmin Zarząd wykonuje statutowe obowiązki do czasu wybrania nowego Zarządu.

§ 10. 1. Wygaśnięcie członkostwa w Zarządzie następuje na skutek:

1) zrzeczenia się funkcji;

2) ustania uczestnictwa gminy w Związku;

3) odwołania;

4) upływu kadencji;

5) śmierci.

2. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu przeprowadza 
wybory uzupełniające.

§ 11. 1. Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Związku.

2. Organizację i zasady funkcjonowania Biura może określać regulamin uchwalony przez Zarząd.

3. Kierownikiem Biura jest Przewodniczący Zarządu.

§ 12. 1. Uchwała Zgromadzenia w sprawie nie udzielenia Zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem 
wniosku o odwołanie Zarządu.

2. Zgromadzenie rozpoznaje sprawę odwołania Zarządu z przyczyny, o której mowa w ust. 1, na posiedzeniu 
zwołanym nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nie udzielenia Zarządowi 
absolutorium.

3. Zgromadzenie może odwołać Zarząd albo poszczególnych członków Zarządu z innej przyczyny niż określona 
w ust. 2 jedynie na wniosek co najmniej ¼ statutowej liczby członków Zgromadzenia. Wniosek wymaga formy 
pisemnej wraz z uzasadnieniem i powinien być zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną.

4. Odwołanie Zarządu albo poszczególnych członków Zarządu odbywa się w glosowaniu tajnym.

5. Odwołany Zarząd lub jego poszczególni członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru nowego 
Zarządu lub poszczególnych jego członków, przy czym Zgromadzenie może zwolnić określonego członka Zarządu 
z tego obowiązku.

Rozdział 3.
MAJĄTEK I FINANSE ZWIĄZKU

§ 13. 1. Majątek Związku stanowią wniesione przez uczestników Związku udziały, składniki majątkowe oraz 
mienie wypracowane i nabyte w trakcie trwania Związku w toku jego działalności, niezbędne Związkowi do 
realizacji jego zadań statutowych.

2. Majątek Związku jest odrębny od majątku uczestników Związku i jest odrębnie zarządzany.

3. Dochodami Związku są:

1) stałe roczne składki członkowskie uchwalone przez Zgromadzenie na bieżącą oraz statutową działalność 
Związku;

2) dodatkowe składki inwestycyjne oraz dopłaty wszystkich uczestników Związku w wysokości ustalonej przez 
Zgromadzenie przy braku sprzeciwu ze strony któregokolwiek z uczestników;

3) dochody z majątku Związku;

4) dochody z prowadzonej działalności gospodarczej Związku;
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5) wpływy jednorazowe uzyskane ze sprzedaży części majątku Związku;

6) dotacje, darowizny i zapisy dokonywane na rzecz Związku;

7) kredyty i pożyczki;

8) odsetki od lokat bankowych;

9) środki pochodzące z innych źródeł.

§ 14. 

1. Roczne składki członkowskie zostają wyliczone proporcjonalnie do ilości mieszkańców każdego z uczestników 
na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.

2. Roczna składka członkowska na kolejny rok proponowana jest przez Zarząd i uchwalana jest przez 
Zgromadzenie do 30 września każdego roku.

3. Składki  członkowskie określone uchwałą, o której mowa w ust. 2 wnoszone są przez uczestników w ciągu roku 
w czterech równych ratach w terminach do dnia 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 30 listopada. W przypadku, 
gdy raty nie zostaną wniesione w wyżej wymienionych terminach, będą naliczane odsetki ustawowe.

4. Jeżeli dochody własne Związku oraz roczne składki członkowskie nie wystarczają na pokrycie wydatków, 
uczestnicy zobowiązani są dokonać dopłaty w wysokości uchwalonej przez Zgromadzenie, przy czym wysokości 
dopłat zostają wyliczone proporcjonalna do ilości mieszkańców każdego z uczestników na dzień 31 grudnia roku 
poprzedzającego.

§ 15. 1. Do gospodarki finansowej Związku stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej gmin.

2. Związek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach i w granicach przewidzianych dla samorządu 
gminnego.

3. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.

§ 16. Nadwyżki budżetowe osiągnięte przez Związek przeznaczane są na jego działalność statutową.

§ 17. 1. Zarząd Związku przedkłada projekt planu finansowego Związku wraz z uzasadnieniem , obejmujący 
przewidywane dochody i wydatki, Zgromadzeniu – do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Zgromadzenie przyjmuje projekt planu finansowego do 31 grudnia każdego roku.

3. Najpóźniej do 31 marca następnego roku po upływie roku budżetowego Zarząd składa Zgromadzeniu 
sprawozdanie z wykonania planu finansowego wraz z informacją o wszelkich innych dochodach i wydatkach 
Związku.

4. Bez zgody Zarządu Zgromadzenie nie może wprowadzić w projekcie planu finansowego zmian powodujących 
zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowych dochodach lub zwiększenie planowanych 
dochodów bez jednoczesnego wskazania źródeł tych dochodów.

Rozdział 4.
ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ ZWIĄZKU

§ 18. 1. Obiekty i urządzenia Związku oraz majątek będący w jego dyspozycji służy realizacji jego zadań 
i zaspokaja potrzeby mieszkańców gmin uczestniczących w Związku.

2. Z obiektów i urządzeń Związku oraz majątku, o którym mowa w ust. 1, uczestnicy Związku korzystają na 
równych zasadach.

Rozdział 5.
ZASADY PRZYSTĘPOWANIA i WYSTĘPOWANIA UCZESTNIKÓW

ORAZ ZASADY ROZLICZEŃ MAJĄTKOWYCH

§ 19. Przystąpienie do Związku związane jest w szczególności z:

1) podjęciem przez organ stanowiący gminy uchwały o jej przystąpieniu do Związku;

2) wyrażeniem zgody przez Zgromadzenie w formie uchwały na przyjęcie do Związku nowego uczestnika oraz 
uchwalenie zmienionego Statutu,
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3) przyjęciem zmian statutu przez uczestników Związku oraz zmienionego Statutu przez gminę przystępującą do 
Związku;

4) zgłoszeniem organowi prowadzącemu rejestr – ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej, za 
pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, przystąpienia do Związku;

5) ogłoszeniem zmienionego Statutu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, przy czym dzień 
wydania Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego jest dniem ogłoszenia Statutu;

6) wniesieniem wkładu obliczonego według zasad opisanych w § 20.

§ 20. Zasada obliczenia wkładu finansowego lub rzeczowego dla gminy przystępującej do Związku:

1) wykonanie wyceny majątku Związku  przez rzeczoznawcę,

2) wartość wyceny  podzielona przez liczbę wszystkich mieszkańców gmin wchodzących w skład Związku 
łącznie z liczbą mieszkańców gminy przystępującej, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego przyjęcie,

3) otrzymana wartość z pkt. 2, pomnożona  przez liczbę mieszkańców gminy przystępującej równa się  
wysokości wkładu finansowego  dla gminy przystępującej;

4) koszty wyceny ponosi gmina przystępująca;

5) w przypadku wkładu rzeczowego, podlega on wycenie przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

§ 21. 1. Uczestnictwo w Związku ustaje w przypadku:

1) likwidacja Związku albo likwidacji jednostki podziału terytorialnego pociągającej za sobą zniesienie gminy,

2) wystąpienia uczestnika ze Związku,

3) wykluczenie uczestnika ze Związku.

§ 22. 1. Każdy uczestnik Związku może wystąpić ze Związku z zachowaniem okresu wypowiedzenia, na podstawie 
uchwały zainteresowanej rady gminy, doręczonej Przewodniczącemu Zarządu w terminie 7 dni od daty podjęcia. 
Uczestnictwo w Związku ustaje po upływie sześciu miesięcy od daty wejścia w życie uchwały rady gminy, ze 
skutkiem na dzień 31 grudnia danego roku.

2. Zgromadzenie Związku w terminie 2 miesięcy od daty doręczenia uchwały, o której mowa w ust. 1, podejmuje 
uchwałę określającą termin i sposób rozliczenia się występującego uczestnika ze Związkiem.

§ 23. Związek może wykluczyć uczestnika Związku na podstawie uchwały Zgromadzenia tylko w przypadku:

1) działania na szkodę Związku;

2) nie wywiązywania się z zobowiązań wobec Związku;

3) nie przestrzegania postanowień Statutu i uchwał Związku.

§ 24. 1. W przypadku wystąpienia albo wykluczenia uczestnika ze Związku, takiemu uczestnikowi należy zwrócić 
wartość przypadającego mu udziału według stanu na dzień podjęcia uchwały o wykluczeniu albo na dzień upływu 
terminu wypowiedzenia uczestnictwa.

2. Uczestnik wykluczony lub występujący ze Związku jest zobowiązany do pokrycia strat powstałych w majątku 
Związku, liczonych na dzień podjęcia uchwały o wykluczeniu albo na dzień upływu terminu wypowiedzenia 
uczestnictwa, oraz składek, których wymagalność zapadła do daty wykluczenia lub wystąpienia ze Związku.

3. Rozliczenia dokonuje się z potrąceniem strat poniesionych przez Związek,  wskutek zaniedbań wykluczonego 
lub występującego ze Związku uczestnika.

4. Nieruchomości, a także niepodzielne składniki majątkowe wniesione przez uczestnika do Związku, nie podlegają 
zwrotowi w przypadku jego wykluczenia lub wystąpienia ze Związku, jeżeli Związek nie mógłby bez nich 
prawidłowo wykonywać swoich zadań statutowych. W takim przypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wartości 
danego składnika majątkowego, wyceniona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

5. Wykluczenie lub wystąpienie ze związku nie wiąże się z obowiązkiem zwrotu uiszczonych składek 
członkowskich. Zasady określone w § 20 stosuje się odpowiednio.
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Rozdział 5.
ZASADY LIKWIDACJI  ZWIĄZKU

§ 25. 1. Likwidacja Związku następuje na skutek:

1) zmniejszenia liczby uczestników do jednej gminy;

2) podjęcia uchwały Zgromadzenia o postawieniu Związku w stan likwidacji.

2. Likwidacja Związku następuje na podstawie uchwał o likwidacji podjętych przez rady gmin oraz uchwały 
Zgromadzenia ustalającej termin rozpoczęcia likwidacji i powołującej likwidatora.

3. Likwidatorem Związku jest jego Zarząd, chyba że Zgromadzenie postanowi inaczej.

4. Do obowiązków likwidatora należy:

1) ustalenie stanu majątku Związku;

2) opracowanie planu likwidacji, który podlega zaopiniowaniu przez Komisję          Rewizyjną i zatwierdzeniu 
przez Zgromadzenie oraz przesłaniu do wiadomości Wojewody Mazowieckiego i Regionalnej Izby 
Obrachunkowej;

3) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji;

4) publiczne ogłoszenie o postawieniu Związku w stan likwidacji wraz z wezwaniem ewentualnych wierzycieli 
do zgłoszenia swoich roszczeń wobec Związku w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia likwidacji;

5) zakończenie bieżących spraw Związku;

6) ściągnięcie wierzytelności Związku;

7) zbycie majątku Związku;

8) zaspokojenie lub zabezpieczenie zobowiązań Związku;

9) sporządzenie bilansu zamknięcia likwidacji;

10) złożenie wniosku o wykreślenie Związku z rejestru po zakończeniu jego      likwidacji i zatwierdzeniu przez 
Zgromadzenie bilansu zamknięcia.

5. W przypadku likwidacji Związku majątek, po zaspokojeniu wierzycieli, podlega podziałowi pomiędzy 
uczestników Związku w dniu rozwiązania, na podstawie wyliczenia stosownie do § 20 Statutu .

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

7. Związek ulega rozwiązaniu po przeprowadzeniu likwidacji.

8. Z przebiegu postępowania likwidacyjnego sporządzane jest sprawozdanie, które likwidator przedstawia 
Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

9. Zgromadzenie ustala należną każdemu z uczestników część majątku pozostałego          po likwidacji Związku.

10. Zgromadzenie Związku może ustalić w drodze uchwały szczegółowe postanowienia dotyczące zasad 
postępowania i trybu działania w przypadku likwidacji Związku.

11. Do wykreślenia Związku z rejestru związków międzygminnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 
wpisu do rejestru, z tym że do zgłoszenia, kierowanego do ministra właściwego do spraw administracji publicznej 
za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, dołącza się informację o zakończeniu likwidacji Związku.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26. 1. Zakres i sposób nadzoru nad Związkiem określają przepisy ustawy o samorządzie gminnym.

2. Niniejszy Statut podlega zatwierdzeniu przez wszystkie rady gmin uczestników Związku, w takim samym, 
jednolitym brzmieniu.

3. Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

4. Dzień ogłoszenia zmienionego Statutu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego jest dniem jego 
wejścia w życie.
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5. Uchwały o zatwierdzeniu Statutu przekazywane są do Zarządu Związku. Po otrzymaniu ostatniej z uchwał 
Zarząd Związku przekazuje wszystkim radom gmin będących uczestnikami Związku informację w tym zakresie.

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Statutu mają zastosowanie przepisy powszechnie 
obowiązujące, w tym ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
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