
UCHWAŁA Nr 245/XXXI/05
Rady Miejskiej w Chorzelach 
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Komunalnego Związku Gmin
Regionu Ciechanowskiego

Na podstawie art. 67 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  
gminnym (tekst  jednolity Dz. U. z  2001 r.  nr 142,  poz.  1591 z późniejszymi  
zmianami), Rada Miejska w Chorzelach uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się Statut Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu 
Ciechanowskiego stanowiący załącznik do uchwały.

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§3

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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Ciechanów,   dnia 10.05.2005 r.

S T A T U T

CELOWEGO KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN 
REGIONU CIECHANOWSKIEGO

CZĘŚĆ I
Postanowienia ogólne

§1

1.  Celowy Komunalny Związek Gmin Regionu Ciechanowskiego w dalszej 
części  niniejszego  statutu  zwany  Związkiem,  tworzą  i  są  jego 
członkami Gminy:

1)Miasto Ciechanów
2)Miasto i Gmina Glinojeck
3)Gmina Ciechanów
4)Gmina Gołymin Ośrodek
5)Gmina Grudusk
6)Gmina Ojrzeń
7)Gmina Opinogóra Górna
8)Gmina Regimin
9)Gmina Sońsk
10)Gmina Pułtusk
11)Gmina Gzy
12)Gmina Obryte
13)Gmina Pokrzywnica
14)Gmina Winnica
15)Gmina Świercze
16)Gmina Zatory
17)Miasto Przasnysz
18)Miasto i Gmina Chorzele
19)Gmina Czernice Borowe
20)Gmina Jednorożec
21)Gmina Krasne
22)Gmina Krzynowłoga Mała
23)Gmina Przasnysz
24)Miasto Maków Mazowiecki
25)Miasto i Gmina Różan
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26)Gmina Czerwonka
27)Gmina Karniewo
28)Gmina Krasnosielc
29)Gmina Młynarze
30)Gmina Płoniawy- Brawura
31)Gmina Rzewnie
32)Gmina Sypniewo
33)Gmina Szelków

2. Do   związku   mogą   przystąpić   inne   gminy   regionu   na   zasadach 
określonych w części V niniejszego Statutu .

§2

Związek działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

§3

Terenem działania Związku jest obszar gmin obejmujący granice 
administracyjne gmin, będących członkami Związku.

§4

Związek został utworzony na czas nieokreślony

§5

Siedzibą Związku  jest miasto Ciechanów.
§6

1.Związek podlega nadzorowi Prezesa Rady Ministrów, Wojewody, a w
zakresie gospodarki finansowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
2.Zakres i sposób nadzoru określa ustawa o samorządzie gminnym.

Zadania Związku
§7

Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne, dla 
realizacji których został utworzony —w imieniu własnym i na własną 
odpowiedzialność.
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§8

1. Zadaniem Związku jest wspólne planowanie i wykonywanie zadań 
publicznych z zakresu ochrony środowiska, tworzenie warunków 
niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenach gmin 
tworzących Związek w dziedzinie gospodarki odpadami, w szczególności 
polegające na:

a) realizacji kompleksowego regionalnego programu gospodarki odpadami
•prowadzenie ekologicznej edukacji społecznej,
•prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów,
•segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, w tym
odpadów    niebezpiecznych,    przydatnych    do    odzysku    oraz
współdziałaniu z przedsiębiorstwami podejmującymi działalność w
zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami,

b)zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji wspólnych z członkami
Związku  instalacji i urządzeń do odzysku  i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych,
c)rekultywacji starych wysypisk gminnych nie spełniających norm ochrony
środowiska
d) inicjowaniu wprowadzenia przez członków Związku jednolitych zasad

utrzymania   porządku   i   czystości   w   zakresie   gospodarki   odpadami
komunalnymi,

2.  Na  zgodny  wniosek  gmin  -  członków  Związku,  przyjęty  w  trybie 
przewidzianym w przepisach ustawy o samorządzie gminnym, mogą być  przez 
Związek przyjęte inne zadania publiczne wykonywane przez gminy.

§9

Związek realizuje zadania publiczne, określone Statutem i przyjęte do realizacji 
uchwałą  Zgromadzenia  Związku,  w  formach  przewidzianych  prawem,  a  w 
szczególności  poprzez:  tworzenie,  przekształcanie  i  likwidowanie  własnych 
jednostek  organizacyjnych,  przystępowanie  do  podmiotów  już  istniejących, 
zawieranie  umów  z  innymi  podmiotami,  współpracę  ze  związkami 
komunalnymi,  organizacjami  gospodarczymi  oraz  społecznymi,  jednostkami 
samorządu terytorialnego i współpracę zagraniczną.
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§  10

Związek reprezentuje interesy gmin-członków Związku, w zakresie objętym 
jego  przedmiotem  działania,  wobec  organów  administracji  rządowej, 
samorządowej oraz podmiotów spoza Związku.

§11

Związek może tworzyć, przekształcać i likwidować jednostki organizacyjne 
Związku oraz tworzyć spółki prawa handlowego.

CZĘŚĆ II Organy 

Związku, ich struktura i organizacja pracy

§12 

Organami Związku są:

a)Zgromadzenie Związku, które jest organem stanowiącym i kontrolnym
Związku zwane dalej Zgromadzeniem
b)Zarząd Związku, który jest organem wykonawczym Związku zwany dalej
Zarządem

§13

1.Działalność organów Związku jest jawna. Ograniczenia jawności mogą
wynikać wyłącznie z ustaw.
2.Jawność  działania  organów  Związku  obejmuje  prawo  obywateli  do
uzyskiwania informacji o działalności tych organów, a realizacja tego
prawa następuje w szczególności przez:

a) wcześniejsze    informowanie    mieszkańców    gmin-    członków
Związku o terminach i miejscu posiedzeń Zgromadzenia Związku,

b)wstęp na posiedzenia Zgromadzenia Związku pod warunkiem,
że nie wyłączono ich jawności,
c)dostęp do protokołów z posiedzeń Zgromadzenia Związku oraz
posiedzeń   Zarządu   Związku,   a   także   do   innych   dokumentów
wynikających z wykonywania zadań publicznych organów Związku

3. Udostępnianie dokumentów określonych w ust.2 pkt c odbywa się bez
zbędnej zwłoki (nie później niż w ciągu miesiąca) na pisemny wniosek
zainteresowanego
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4. Do rozpoznania wniosku o udostępnienie dokumentów określonych w
ust.2 pkt c właściwy jest przewodniczący organu Związku, którego 
wniosek dotyczy

5.Dokumenty mogą być udostępniane w biurze Związku pod nadzorem
wyznaczonej osoby. Zainteresowany może z nich sporządzić odpisy i
notatki,   bez   możliwości   ich   fotografowania   i   sporządzania  z  nich
uwierzytelnionych odpisów
6.Przewodniczący organu Związku odmawia udostępniania dokumentów,
jeżeli ich ujawnienie naruszałoby obowiązujące przepisy prawa.

Zgromadzenie Związku

§14

1.W   skład   Zgromadzenia   wchodzi   po   dwóch   przedstawicieli   gmin
uczestniczących w Związku, w tym wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
oraz wybrany i delegowany przez Radę Gminy przedstawiciel.

2.Właściwy, określony w ustawie o samorządzie gminnym organ gminy
może na wniosek: wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, powierzyć
reprezentowanie gminy w Zgromadzeniu odpowiednio zastępcy wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta.

3. Można być przedstawicielem tylko jednej Gminy

4. Przedstawiciele      reprezentujący w Związku nw.    gminy korzystają z
parytetu głosów wg następujących zasad:

•Miasto Ciechanów 12
•Miasto Przasnysz 6
•Gmina Pułtusk 6
•Miasto Maków Mazowiecki 5
•Miasto i Gmina Glinojeck 3
•Miasto i Gmina Różan 3
•Miasto i Gmina Chorzele 3
•Gmina Ciechanów 2

Pozostali przedstawiciele gmin członków Związku dysponują jednym głosem.
Przystępujący   do   Związku   nowi   członkowie   dysponują  ilością  głosów 

określoną w uchwale Zgromadzenia o przyjęciu członka.
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5.  W  przypadku  nieobecności  jednego  z  przedstawicieli,  obecny  na 
posiedzeniu  Zgromadzenia  przedstawiciel  gminy  dysponuje  podczas 
głosowań statutową ilością głosów przypadających na gminę.

6.Kadencja     Zgromadzenia     równa     jest      kadencji      Rad      Gmin.
Przedstawiciele ustępujący na skutek upływu kadencji pełnią swe funkcje
do czasu ukonstytuowania się Zgromadzenia w nowym składzie.

7.Wystąpienie członka ze Związku powoduje z dniem jego wystąpienia
pozbawienia jego   przedstawicieli   wszystkich   funkcji   pełnionych   w
organach Związku.

8.Zgromadzenie w ustalonym przez siebie trybie wybiera ze swego grona
Przewodniczącego  i  Wiceprzewodniczącego bezwzględną większością
głosów statutowej liczby głosów członków Zgromadzenia, w głosowaniu
tajnym.

9.Przewodniczącym Zgromadzenia jest w każdym roku kalendarzowym
przedstawiciel gmin członków Związku innego powiatu w kolejności
alfabetycznej   zaczynając  od  powiatu  ciechanowskiego  lub  przyjętej
uchwałą Zgromadzenia Związku.

10.Do zadań Przewodniczącego należy:
a. Organizowanie prac Zgromadzenia, kierowanie jego obradami,
b. Reprezentowanie Zgromadzenia w okresie między posiedzeniami,
c. Zawieranie  umów  o  pracę   z   wybranym  przez  Zgromadzenie

przewodniczącym Zarządu,

11. Posiedzenie Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący,  a w razie jego
nieobecności Wiceprzewodniczący.

12. Zwyczajne posiedzenia Zgromadzenia winny być zwoływane w miarę
potrzeby, nie rzadziej jednak jak raz na kwartał. Posiedzenie 
nadzwyczajne może być zwoływane na wniosek Zarządu lub, co 
najmniej 1/4 statutowej liczby głosów członków Zgromadzenia. O 
zwołaniu posiedzenia przedstawiciele winni być powiadomieni 
pisemnie, co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem. Jednocześnie 
powinni otrzymać porządek obrad, oraz niezbędne materiały.

13. Do kompetencji Zgromadzenia należą wszystkie sprawy pozostające w
zakresie działania Związku, o ile ustawy i statut nie stanowią inaczej.
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Do wyłącznej właściwości Zgromadzenia należą w szczególności:

a)ustalanie programów realizacji zadań Związku,
b)uchwalanie zmian statutu i regulaminów organizacyjnych Związku,
c)uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Związku,
d)powołanie i odwołanie Zarządu Związku, stanowienie o kierunkach
jego działania i przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
e)uchwalanie rocznego planu finansowego Związku, rozpatrywanie

sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok poprzedni, 
oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nie udzielenia 
absolutorium Zarządowi z tego tytułu,

f) powoływanie skarbnika Związku
g) powoływanie  Komisji   Rewizyjnej   i   ustalenie  regulaminu jej

działania,
h) podejmowanie uchwał o tworzeniu, przekształcaniu i likwidacji 
przedsiębiorstw i  zakładów Związku  oraz udziale w spółkach 
prawa handlowego i)  podejmowanie    uchwał    w    sprawach 
majątkowych   Związku

przekraczających zakres zwykłego zarządu, j) nabywanie, 
zbywanie i obciążanie majątku Związku oraz

przyjmowanie na jego rzecz darowizn i zapisów
k)  stanowienie  o  używaniu  funduszy  Związku  w  granicach 

ustawowych,  oraz  o  podziale  zysków  lub  pokrywaniu  strat 
powstałych z działalności Związku,

1) zaciąganie kredytów długoterminowych oraz określenie wysokości 
kwoty,  do  której  Zarząd  Związku  może  samodzielnie  zaciągać 
zobowiązani

m) ustalanie wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz Związku, w 
tym  składek  członkowskich  i  terminów  ich  uiszczania,  przy  czym 
ustalenia  takie  wymagać  będą  wyrażonej  w  uchwale  budżetowej 
aprobaty  rad  gmin,  których  uchwały  Zgromadzenia  dotyczą 
n)  podejmowanie  uchwał  w  sprawie  przyjęcia  i  wykreślenia  ze 
Związku,
o)  określanie  wynagrodzenia  przewodniczącego  Zarządu,  oraz 

wysokości diet dla  nieetatowych członków Zarządu i  członków 
Zgromadzenia

p)   powoływanie   komisji   do   określonych   spraw,   ustalając   ich 
przedmiot działania.

14.   Uchwały  Zgromadzenia  są podejmowane  bezwzględną większością 
statutowej   liczby   głosów   członków  Zgromadzenia.   Głosowanie   w
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Zgromadzeniu jest jawne. Głosowanie tajne odbywa się w przypadkach 
określonych ustawowo.

15. Uchwały  Zgromadzenia  dotyczące   organizacji   systemu  gospodarki
odpadami  i jego  finansowania  oraz  zmian  statutu  są podejmowane
jednogłośnie.

16. Zgromadzenie może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną
większością statutowej liczby głosów członków Zgromadzenia.

17.Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane, protokół powinien być
odczytany i przyjęty na następnym posiedzeniu.

18.Do Zgromadzenia Związku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
Rady Gminy

19. Członek Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do
uchwały Zgromadzenia w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.

20.Wniesienie   sprzeciwu   wstrzymuje   wykonanie   uchwały   i   wymaga
ponownego rozpatrzenia sprawy.

21.Sprzeciw nie może być zgłoszony do uchwały podjętej w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy.

Zarząd Związku

§15

1. Zarząd Związku składa się z 3 do 5 członków. W skład zarządu wchodzą 
przewodniczący, zastępca i pozostali członkowie..

2.Zgromadzenie Związku wybiera Zarząd w liczbie od 3 do 5 osób spośród
swoich    członków    lub    spoza    składu    Zgromadzenia    w    liczbie
nieprzekraczającej 1/3 składu Zarządu, bezwzględną większością głosów
statutowej liczby głosów członków Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.

3.Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Związku.

4.Zgromadzenie Związku wybiera Przewodniczącego Zarządu       spośród
delegatów do Zgromadzenia lub spoza ich grona.

5.Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia oraz realizuje zadania Związku
nie należące do wyłącznej właściwości Zgromadzenia.
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Do zadań Zarządu należy w szczególności:

•przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia
•określanie sposobu wykonywania uchwał,
•gospodarowanie mieniem Związku,
•przygotowywanie   projektu   i   wykonywanie  planu   finansowego
Związku,
•nadzór nad działalnością zakładów, przedsiębiorstw i urządzeń
Związku,
•składanie   Zgromadzeniu   sprawozdań   z   działalności   i   stanu
majątkowego Związku.

6.  W realizacji statutowych zadań Związku Zarząd podlega wyłącznie 
Zgromadzeniu.

7. Przewodniczący Zarządu organizuje pracę zarządu, a w szczególności:
a. kieruje pracą Zarządu i nadzoruje biuro Związku,
b. kieruje bieżącymi sprawami Związku,
c. reprezentuje Związek na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 15 ust

9 Statutu
d. zawiera  umowy  o  pracę  z pracownikami  związku  oraz

wykonuje czynności ze stosunku pracy wobec pracowników
Biura Związku.

e. zwołuje posiedzenia Zarządu.

8.W    sprawach    nieuregulowanych    w    statucie    Związku    do
przewodniczącego   Zarządu   stosuje   się   odpowiednio   przepisy
ustawy o samorządzie gminnym dotyczące wójta lub burmistrza.

9.Oświadczenia   woli   w   imieniu   Związku   w   zakresie   zarządu
mieniem składają dwaj członkowie* Zarządu lub jeden członek
zarządu i osoba upoważniona przez zarząd (pełnomocnik). Jeżeli
czynność   prawna   może   spowodować   powstanie   zobowiązań
finansowych  do jej   skuteczności  niezbędna jest kontrasygnata
skarbnika Związku, lub osoby przez niego upoważnionej. W razie
odmowy kontrasygnaty skarbnika stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy   o   samorządzie   gminnym   oraz   ustawy   o   finansach
publicznych

10.Tryb pracy Zarządu reguluje szczegółowo regulamin pracy Zarządu. 

11. Kadencja Zarządu równa jest kadencji Rad Gmin.

12   Zarząd   ustępujący   w   wyniku   upływu   kadencji   pełni   swoje 
obowiązki do czasu ukonstytuowania się zarządu w nowym składzie.
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CZĘŚĆ III

Komisja Rewizyjna
§16

1.Komisja Rewizyjna jest organem kolegialnym i składa się z 5 (pięciu)
osób, które wybiera i odwołuje Zgromadzenie spośród jego członków na
okres kadencji rad gmin.

2.W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu
oraz Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Zgromadzenia.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w 
obecności, co najmniej trzech członków.

4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

•opiniowanie     wykonania     planu     finansowego     Związku     i
występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia w sprawie udzielenia
lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi,
•sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli działalności Zarządu
Związku,
•wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli zleconych przez
Zgromadzenie,
•dokonywanie kontroli doraźnych Zarządu Związku oraz zakładów i
przedsiębiorstw Związku,

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

CZĘŚĆ IV 

Majątek i finanse Związku

§17

1.   Majątek Związku stanowią/ na etapie rozpoczęcia działalności Związku/ 
wniesione przez członków Związku udziały składniki majątkowe rzeczowe 
oraz mienie wypracowane i nabyte przez Związek w toku działalności.
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2. Majątek Związku jest odrębny od majątku członków Związku i jest odrębnie 
zarządzany.

3. Uczestnicy Związku wnoszą do Związku udziały proporcjonalnie do liczby
mieszkańców w wysokości ustalonej uchwałą Zgromadzenia.

4. Uczestnik Związku zobowiązany jest wnieść swój udział w całości w
terminie 3 miesięcy od dnia rejestracji   Związku lub przystąpienia do 
Związku

5.    Dochodami Związku są:
•stałe roczne składki członkowskie uczestników Związku,
•dochody z majątku zakładów, przedsiębiorstw i urządzeń
Związku,
•dotacje, darowizny, spadki   i   zapisy dokonywane na rzecz
Związku.
•inne dochody

6.  Stałe  roczne  składki  członkowskie  uzależnione  są  od  ilości 
odprowadzanych  odpadów przez  poszczególnych  uczestników Związku.  Ilość 
odpadów zostaje wyliczona przy uwzględnieniu współczynnika 1,1 dla wsi i 1,5 
dla  miast,  na  podstawie  liczby  mieszkańców  członka  Związku w dniu 30 
czerwca  roku  poprzedzającego  rok  obrachunkowy.  Proponowana  wysokość 
składek na rok następny określana jest  corocznie do 15 października każdego 
roku przez Zarząd i jest zaakceptowana przez Zgromadzenie. Składki płatne są z 
góry  w  czterech  równych  ratach  do  15  dnia  każdego  kwartału.  Zwłoka  w 
płatności którejkolwiek z rat powoduje naliczenie odsetek ustawowych od dnia 
wymagalności  każdej  raty  do  dnia  zapłaty  oraz  stanowi  podstawę  do 
wystąpienia przez Związek do właściwego sądu z powództwem o zapłatę.

§18

1. Każdemu z członków Związku zapewnia się obsługę potrzeb jego
mieszkańców na równych zasadach, z uwzględnieniem udziału członków 
Związku w kosztach wspólnej działalności Związku, według zasad 
określonych w Statucie.

2.  Jeżeli  dochody  własne  Związku  oraz  świadczenia  członków  Związku 
(składki  członkowskie)  nie  wystarczają  na  pokrycie  wydatków,  niedobór 
rozkłada się na uczestników Związku według proporcji stawek określonych 
przy wyliczaniu składki rocznej na zasadach określonych w § 17 ust. 6.
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§19

1.Zarząd Związku przygotowuje Zgromadzeniu projekt planu finansowego
Związku obejmujący przewidywane dochody i wydatki.

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

3.Projekt   planu   finansowego   winien   być   przedłożony   Zgromadzeniu
przynajmniej    na    14   dni   przed      jego   wniesieniem   pod   obrady
zgromadzenia.

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

5. Najpóźniej    do    31    marca    następnego    roku    po    upływie    roku
obrachunkowego    Zarząd    składa    Zgromadzeniu,    sprawozdanie    z
wykonania budżetu wraz z informacją o wszelkich innych dochodach i
wydatkach związku.

§20

1.Za zobowiązania wobec osób trzecich Związek odpowiada całym swoim
majątkiem, a jego członkowie do wysokości swoich udziałów.

2.Byli członkowie Związku odpowiadają w granicach określonych w ust. 1
za zobowiązania Związku, powstałe do dnia ustania ich członkowstwa w
Związku.

Zasady korzystania z obiektów i urządzeń Związku

§21
1.  Obiekty  i  urządzenia  Związku  służą  realizacji  jego  zadań  i  mają 

zaspokajać potrzeby mieszkańców gmin zorganizowanych w Związku 
w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami.

2. Z  obiektów  i  urządzeń  Związku jego  członkowie  korzystają na 
równych     zasadach.
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CZĘŚĆ V

Zasady przystępowania   i występowania członków Związku, oraz 
zasady rozliczeń majątkowych

§22

1.Z wnioskiem o przystąpienie do związku występuje Rada Gminy
(Miasta, Miasta i Gminy) w formie uchwały wyrażającej wolę
przystąpienia do Związku.

2.O przyjęciu nowego uczestnika decyduje Zgromadzenie  w drodze
uchwały.
3. Uchwała Zgromadzenia winna określać:

-warunki szczególne, od spełnienia których Zgromadzenie
uzależnia przystąpienie Gminy do Związku, 

-termin przystąpienia.
4. Gmina przystępuje do Związku po podjęciu uchwały Rady,   w
sprawie przystąpienia do Związku i uchwały przyjęcia jego Statutu,
zgody Rady na przekazanie Związkowi swoich zadań i kompetencji
oraz zgodę na spełnienie warunków szczególnych określonych przez
Zgromadzenie      Związku,      podjętą     bezwzględną     większością
ustawowego składu Rady.

§23

Członkowstwo w Związku ustaje w razie:
1)wystąpienia członka ze Związku,
2)wykreślenia członka ze Związku,
3)likwidacji Związku.

§24
1.Członek może wystąpić ze Związku przez złożenie oświadczenia o
wypowiedzeniu, potwierdzonego stosowną uchwałą Rady.

2.Oświadczenie winno być złożone z zachowaniem sześciomiesięcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na 31 grudnia danego roku.
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§25

1. Związek może wykreślić członka ze Związku tylko w razie:

•udowodnionego działania na szkodę Związku,

•niewykonania obowiązków na rzecz Związku,

•naruszenia przepisów obowiązujących w Związku, w szczególności
postanowień Statutu Związku.

2.O wykreśleniu członka ze Związku stanowi Zgromadzenie w formie
uchwały.

3.Zamiar wykreślenia członka ze Związku należy oznajmić mu najpóźniej
na trzy miesiące przed wniesieniem projektu takiej uchwały pod obrady
Zgromadzenia.

§26

Każda zmiana w składzie członków Związku nie wymaga zmiany Statutu 
i przeprowadzenia procedury polegającej na zarejestrowaniu tej zmiany i 
jej ogłoszeniu.

§27

1.Nieruchomości, a także niepodzielne składniki majątkowe wniesione
przez członka do Związku, nie podlegają zwrotowi w przypadku jego
wystąpienia lub wykreślenia ze Związku, jeżeli Związek nie mógłby
bez nich prawidłowo wykonywać swoich zadań statutowych.

2.W przypadku, o którym mowa w ust.l, członkowi Związku
przysługuje zwrot równowartości danego składnika majątkowego 
ustalonej wg jego stanu z dnia wniesienia i określonej przez 
rzeczoznawcę majątkowego na dzień wystąpienia lub wykreślenia 
członka Związku.

3. Wystąpienie lub wykreślenie członka ze Związku, nie rodzi po stronie
Związku   obowiązku   zwrotu   wniesionych   przez   niego   składek
członkowskich.
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4.  Członek  występujący  lub  wykreślony  ze  Związku  nie  ma  prawa  do 
pozostałego majątku, oraz pokrywa ewentualne straty powstałe w wyniku 
działalności  Związku  do  dnia  opuszczenia  Związku  w  wysokości 
proporcjonalnej do liczby mieszkańców.

Zasady likwidacji Związku

§28

1.Likwidacja Związku następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia o
postawieniu Związku w stan likwidacji.

2.Likwidatora Związku powołuje Zgromadzenie.

3.Do obowiązków likwidatora należy:
a) sporządzenie planu  likwidacji,  który podlega zatwierdzeniu  przez

Zgromadzenie   w   drodze   uchwały   oraz   zostaje   przesłany   do 
wiadomości wojewody i regionalnej izby obrachunkowej,

b)sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,
c)publiczne ogłoszenie o postawieniu Związku w stan likwidacji wraz
z wezwaniem ewentualnych wierzycieli do zgłoszenia swoich roszczeń
wobec związku w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ogłoszenia o
likwidacji,
d)zakończenie bieżących spraw Związku,
e)ściągnięcie wierzytelności Związku,
f)zaspokojenie zobowiązań Związku,
g)zbycie majątku Związku,.
h) złożenie wniosku o wykreślenie Związku z rejestru po zakończeniu 

jego likwidacji.

4. Z kwoty uzyskanej w wyniku zbycia majątku Związku, uczestnikom
zwraca  się  udziały.   W  przypadku,  gdy  kwota  uzyskana  ze  zbycia
składników majątkowych Związku nie wystarcza na zwrot udziałów,
dzieli      się      ją     proporcjonalnie      do      wniesionych      udziałów.
Kwota  pozostała  po  zwrocie  udziałów  ulega  podziałowi  pomiędzy
członków Związku na dzień pozostawienia go w stan likwidacji w
częściach równych.

5. Pierwszeństwo   w   nabyciu   nie   zbytych   urządzeń   Związku,   jego
przedsiębiorstw i zakładów mają członkowie, na obszarze których owe
urządzenia się znajdują na dzień postawienia Związku w stan likwidacji.

6. Zasady   pierwszeństwa   o   których   mowa   w   ust. 5   określa   uchwała
Zgromadzenia postawieniu Związku w stan likwidacji.
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CZĘSC VI

Postanowienia końcowe i przejściowe

§29

Uchwały Zgromadzenia i Zarządu, Przewodniczący Zgromadzenia przesyła do 
Wojewody, a uchwały dotyczące spraw finansowych również do RIO.

§30

Zakres   i   sposób   nadzoru   nad   Związkiem   określają  przepisy   ustawy   o 
samorządzie gmin

§31

Zmiana statutu następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Związku w trybie 
przewidzianym dla jego uchwalenia.

§32

Statut    podlega    ogłoszeniu    w    Dzienniku    Urzędowym     Województwa 
Mazowieckiego.
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