
Uchwała Nr  IX/59/07 
Rady Gminy Leoncin 

z dnia 26 września 2007 r 
 

 
w sprawie przyjęcia Statutu Mazowieckiego Związku Międzygminnego  „Czyste Mazowsze” 

 
 
 
Na podstawie art.67 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), Rada Gminy Leoncin uchwala, co następuje: 
 

§1 
 
Przyjmuje się Statut Mazowieckiego Związku  Międzygminnego  „Czyste Mazowsze” 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leoncin. 
 

§3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
      Przewodniczący Rady Gminy Leoncin 
         
                                                                                        Antoni Gruszka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  Załącznik do Uchwały Nr IX/59/07 
                                                                                    Rady Gminy Leoncin z dnia 26 września 2007 r.  

 
 

STATUT MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „CZYSTE MAZOWSZE” 
 
 

Dział I 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
 

  
Międzygminny związek pod nazwą: Mazowiecki Związek Międzygminny „Czyste Mazowsze”, 
zwany dalej Związkiem, jest związkiem międzygminnym w rozumieniu art. 64 ust 1 ustawy z dnia 
8 maja 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwaną 
dalej ustawą.  

 
§ 2. 

 
Członkami Związku są: 
 
1. Z powiatu grodziskiego: 

Gminy: Grodzisk Mazowiecki, Baranów, Jaktorów 
2. Z powiatu grójeckiego: 

Gminy: Belsk Duży, Błędów, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Pniewy, Mogielnica, 
Nowe Miasto nad Pilicą. 

3.  Z powiatu legionowskiego: 
  Gminy: Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Wieliszew, Serock. 
4.  Z powiatu nowodworskiego: 

Gminy: Czosnów, Nowy Dwór Mazowiecki, Leoncin, Nasielsk, Pomiechówek, Zakroczym. 
5.  Z powiatu żyrardowskiego: 

Gminy:Puszcza Mariańska, Radziejowice, Wiskitki, Żyrardów. 
 

§ 3. 
 
Siedzibą Mazowieckiego Związku Międzygminnego „Czyste Mazowsze” jest Miasto Żyrardów. 

 
§ 4. 

 
Związek utworzony jest na czas nieoznaczony. 

 
§ 5. 

Zadania Związku obejmują sprawy wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 
 

 
§ 6. 

1. Realizując zadania związku mogą być wykonywane następujące czynności: planowanie i 
wdrażanie wspólnych zadań z zakresu gospodarki odpadami, w szczególności zintegrowanego 
systemu gospodarki odpadami, z wykorzystaniem doświadczeń przedsiębiorstw komunalnych oraz 
„Koncepcji ukształtowania gospodarki odpadami w wybranych powiatach województwa 



mazowieckiego”. Zadania powyższe mogą być wykonywane poprzez: 
 1) opracowywanie dokumentów planistycznych związanych z gospodarką odpadami,  a w 
szczególności planu gospodarki odpadami wspólnego dla całego Związku. 
 2) prowadzenie edukacji ekologicznej w dziedzinie gospodarki odpadami. 
 3) wdrożenie systemu zbiórki i transportu odpadów. 
 4) budowa i eksploatacja zakładów i instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 
 5) monitoring procesów związanych z systemem gospodarki odpadami. 
 
 

2.  W szczególności zadania Związku realizowane mogą być poprzez: 
1) tworzenie jednostek organizacyjnych , w tym przedsiębiorstw i zakładów oraz zawierania  
umów i porozumień z innymi podmiotami, 
2) tworzenie lub przystępowania do spółek prawa handlowego 
3) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z zadaniami statutowymi, 

 4) zawieranie umów i porozumień z innymi podmiotami, 
5) współpracę z innymi związkami międzygminnymi, organizacjami gospodarczymi i 
naukowymi 
6) współpracę z partnerami zagranicznymi. 

 
 

Dział II 
 

Organy Związku 
 

§ 7. 
 
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. 

 
 

§ 8. 
 

Kadencja organów Związku rozpoczyna się i wygasa razem z kadencją rad gmin uczestniczących w 
Związku . 
 

§ 9. 
 
Po upływie kadencji rady gminy, wygaśnięciu mandatu lub w razie odwołania przez gminę jej 
przedstawiciela, pełni on w Zgromadzeniu swoje obowiązki, aż do czasu wyboru lub wyznaczenia 
w jego miejsce innej osoby. 

 
§ 10. 

 
Wystąpienie gminy ze Związku powoduje wygaśnięcie członkostwa jej przedstawicieli w organach 
Związku. 
 
 
 



§ 11. 
 
1. W skład Zgromadzenia wchodzą prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie każdej gminy 
uczestniczącej w Związku. Na wniosek prezydenta, burmistrza, wójta, rada gminy może powierzyć 
reprezentowanie gminy w Zgromadzeniu zastępcy: prezydenta , burmistrza, wójta albo radnemu. 
2.  W Zgromadzeniu można być przedstawicielem tylko jednej Gminy. 
3.  Każdemu członkowi Związku przysługuje jeden dodatkowy przedstawiciel na każde 

rozpoczęte 10 tysięcy mieszkańców. Liczbę mieszkańców członka związku określa się jeden 
raz na kadencję na początku kadencji Zgromadzenia według stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedzającego, na podstawie zbioru danych stałych mieszkańców ujętego w ewidencji 
ludności. Dodatkowych przedstawicieli wyznacza zainteresowana Rada Gminy. 

4.  Zgromadzenie działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie. 
 

§ 12. 
 
1.  Pierwszą sesję Zgromadzenia po powstaniu Związku zwołuje Prezydent Żyrardowa. 
2.  Pierwszą sesję Zgromadzenia nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia 

poprzedniej kadencji. 
 

§ 13. 
 
1. Zgromadzenie wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Zgromadzenia i dwóch 

Wiceprzewodniczących Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym. 
2.  Funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia nie 

można łączyć z funkcją członka Zarządu. 
3.  Zgromadzenie może odwołać Przewodniczącego Zgromadzenia lub Wiceprzewodniczącego 

Zgromadzenia  na wniosek co najmniej 1/4 statutowego składu Zgromadzenia w głosowaniu 
tajnym. 

4.  W przypadku złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego lub 
Wiceprzewodniczącego, Zgromadzenie przyjmuje rezygnację w głosowaniu jawnym. 

5. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego 
.W przypadku nieobecności Przewodniczącego i niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego, 
zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. 

 
§ 14. 

 
Do kompetencji Zgromadzenia należy w szczególności: 
 
 1) ustalanie kierunków i programów realizacji zadań Związku, 
 2) wybór i odwołanie członków Zarządu, 
 3) powołanie członków Komisji Rewizyjnej,  
 4) stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego  

działalności, 
5) uchwalanie planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania 

planu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi 
absolutorium z tego tytułu, 

6) sprawowanie funkcji kontrolnych nad całokształtem działań Związku, 
7) tworzenie, przekształcanie i likwidacja przedsiębiorstw i zakładów Związku oraz 

udział w spółkach prawa handlowego, 
8)  podejmowanie uchwał w sprawach opłat na rzecz Związku, 
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku, przekraczających zakres 

zwykłego zarządu dotyczących: 



a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz 
ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy 
szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia tych zasad Zarząd może 
dokonać tych czynności wyłącznie za zgodą Zgromadzenia, 

b) emitowania obligacji oraz określanie zasad ich zbywania, nabywania i 
wykupu przez Zarząd, 

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, 
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych 

zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym, 
e) tworzenia i przystępowania do spółek oraz rozwiązywania i występowania z 

nich, 
f) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez 

Zarząd, 
g) tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Związku, wyposażania ich 

w majątek oraz nadawania im statutu, 
h) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez 

Zarząd w roku budżetowym, 
10) określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać 

zobowiązania, 
11)  ustalanie wysokości składek członkowskich Związku, 
12)  ustalanie wysokości diet dla członków Zgromadzenia,  
13)  ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, 
14)  występowanie do zainteresowanych Rad członków Związku z propozycją zmiany 

  Statutu. 
 

§ 15. 
 
W sytuacji gdy członek Związku zalega z wniesieniem składek, przez okres dłuższy niż rok, 
Zgromadzenie Związku może zwrócić się do właściwej Rady Gminy z wnioskiem o zajęcie 
stanowiska w kwestii dalszego członkostwa Gminy w Związku.  
 

 
§ 16. 

 
1.  Zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów statutowej liczby 

członków Zgromadzenia. 
2.  Przeprowadzenie głosowania w sposób tajny może być dokonane tylko w przypadkach 

określonych w ustawach. 
3.  Członek Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały 

Zgromadzenia, w ciągu siedmiu dni od daty jej podjęcia. 
4.  Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia 

sprawy wraz z podjęciem uchwały w terminie 21 dni od daty wniesienia sprzeciwu. 
5.  Do uchwały podjętej w trybie opisanym w ust. 4 nie stosuje się zapisu z ust. 3. 
 

§ 17. 
 
1.  Zgromadzenie odbywa sesje zwyczajne nie rzadziej niż raz na kwartał. 
2.  Przewodniczący Zgromadzenia zwołuje sesje powiadamiając członków nie później niż na 7 

dni przed dniem Sesji. 
3.  Zgromadzenie może odbywać również sesje nadzwyczajne na pisemny wniosek Zarządu lub 

co najmniej 1/4 statutowego składu Zgromadzenia. Wniosek musi zawierać porządek obrad 
oraz projekty uchwał. 



§18. 
 

Do zadań Przewodniczącego Zgromadzenia należy: 
 

1) organizowanie prac Zgromadzenia, kierowanie jego obradami, 
2)  wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do członków Zarządu 

 związku. 
  

§ 19. 
 
1.  Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie. 
2.  Zarząd, w tym Przewodniczący i 2 Wiceprzewodniczących, jest wybierany i odwoływany 

przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów statutowej 
liczby członków Zgromadzenia. 

3.  Zarząd liczy 7 członków wybranych spośród członków Zgromadzenia 
4.  Zarząd składa się z Przewodniczącego Zarządu, 2 Wiceprzewodniczących Zarządu i 

pozostałych członków Zarządu. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich 
zadań Wiceprzewodniczącego .W przypadku nieobecności Przewodniczącego i 
niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje 
Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. 

5.  W skład Zarządu mogą wchodzić również członkowie spoza składu Zgromadzenia, w 
liczbie nie przekraczającej 2 członków Zarządu. 

6.  Zgromadzenie może odwołać Przewodniczącego Zarządu lub pozostałych jego członków w 
każdym czasie, w głosowaniu tajnym na wniosek co najmniej 1/4 statutowej liczby 
członków Zgromadzenia. 

7. Po upływie kadencji Zgromadzenia Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu. 
 
 

 
§ 20. 

 
Do kompetencji Zarządu należy: 
 
 1) realizowanie zadań Związku, 

2) przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia, 
3) wykonywanie uchwał Zgromadzenia, 
4) sporządzanie projektu planu finansowego Związku, 

 5) realizacja planu finansowego Związku, 
6) prowadzenie gospodarki finansowej Związku na zasadach określonych przepisami o 

gospodarce finansowej gmin, 
7) decydowanie w sprawach majątkowych Związku w zakresie i trybie określonym 

przez Zgromadzenie, 
8) zawieranie umów i porozumień, 
9) zaciąganie pożyczek do wysokości ustalonej przez Zgromadzenie, 
10) nadzór nad działalnością zakładów, przedsiębiorstw i urządzeń Związku, 
11) nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z Głównym Księgowym, 
12) składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności i stanu majątkowego Związku, 

  
§ 21. 

 
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego 
składu statutowego. 



§ 22. 
 

Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu należy: 
 
 1) reprezentowanie Związku na zewnątrz,  

2) kierowanie i organizowanie prac Zarządu, 
3) zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie obradom Zarządu  
4) składanie sprawozdań z działalności Zarządu, 
5) zawieranie umów o pracę z pracownikami Związku oraz pełnienie funkcji 

zwierzchnika służbowego dla pracowników Związku. 
 

§ 23. 
 
Obsługę techniczną i organizacyjną Związku i jego organów zapewnia Zarząd.  
 
 

Dział III 
 

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej 
 

§ 24. 
 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, wybranych spośród członków Zgromadzenia, 

niebędących członkami Zarządu lub niepełniących funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia 
lub Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia. 

2. Komisja wybiera Przewodniczącego Komisji ze swego składu. 
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie. 
 

§ 25. 
 
Do zadań Komisji Rewizyjnej Związku należy: 
 

1) przeprowadzanie kontroli z zakresu działalności Związku zgodnie z planem 
ustalonym przez Zgromadzenie, 

 2) opiniowanie wykonania budżetu Związku, 
 3) sporządzanie wniosku w sprawie udzielenia, bądź nieudzielenia Zarządowi  

absolutorium. 
 

 
Dział IV.  

Mienie i gospodarka finansowa Związku 

§ 26.  

1. Mieniem Związku jest: 
 1) mienie wniesione przez członka Związku mające służyć realizacji zadań Związku (wkład 

członka), a w tym przedsiębiorstwa, zakłady i inne jednostki organizacyjne lub prawa do nich, 
 2) mienie z dochodów z majątku i działalności Związku, 
 3) mienie nabyte przez Związek, 
 4) zapisy i darowizny na rzecz Związku. 

2. Mienie przejęte przez Związek staje się jego własnością, chyba, że przekazanie nastąpiło na 
zasadach innych, niż określone w ust. 1. 
3. Z obiektów i urządzeń Związku jego członkowie korzystają na równych prawach. 



§ 27.  

Majątek Związku zostaje wyszacowany na dzień rozpoczęcia przez Związek działalności 
statutowej na zasadach określonych przepisami prawa. 

 

§ 28.  

1. W przypadku wystąpienia lub usunięcia członka ze Związku: 
 1) nie podlegają zwrotowi niepodzielne bądź takie podzielne składniki mienia przekazane 

Związkowi przez członka, jeżeli ich zwrot uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał 
prawidłową realizację zadań Związku, 

 2) zwrócone zostają podzielne składniki mienia wniesione przez występującego członka pod 
warunkiem spłaty przez niego nakładów poniesionych na te składniki przez Związek. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 o zwrocie składników mienia postanawia 

Zgromadzenie Związku. 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, następuje finansowe rozliczenie wkładu członka. 

§ 29. 

 1. Za gospodarkę finansową Związku odpowiada Zarząd. 
2. Podstawą gospodarki finansowej Związku jest plan finansowy uchwalony przez 

Zgromadzenie. 
 

§ 30. 

 1. Plan finansowy uchwalany jest na rok kalendarzowy. 
2. Projekt planu finansowego Związku, wraz z załącznikami przygotowuje Zarząd z 

uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych oraz wytycznych Zgromadzenia. 
3. Projekt planu finansowego wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia Związku, 

Zarząd przedkłada Zgromadzeniu w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok 
budżetowy oraz przesyła do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

4. Zgromadzenie uchwala plan finansowy w terminie do 31 grudnia każdego roku. 
5. Tryb uchwalania planu finansowego oraz rodzaj i szczegółowość załączników określa 

Zgromadzenie. 

§ 31. 

Dochodami Związku są: 
 1) dochody z prowadzonej działalności, 
 2) dochody z majątku Związku, 
 3) odsetki od środków finansowych posiadanych przez Związek. 
 4) dotacje celowe na realizację zadań zleconych, 
 5) dotacje gmin objętych działalnością Związku na realizację jego zadań statutowych, 
 6) spadki, zapisy i darowizny, 
 7) inne dochody. 

§ 32.  

1. Członkowie zobowiązani są do dokonywania wpłat na pokrycie różnicy między 
planowanymi wydatkami i dochodami Związku - proporcjonalnie do ich liczby ludności określonej 
zgodnie z zasadami określonymi w § 11 Statutu. 

2. Zgromadzenie Związku ustala na podstawie ust. 1 wysokość wpłaty gmin, które powinny 
być przekazane na rachunek bankowy Związku w ciągu 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały. 



Zarząd może przedłużyć termin dokonania wpłaty lecz nie dłużej jednak niż do końca roku 
obrachunkowego. 

3. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1 stosuje się przepisy prawa dotyczące finansów 
publicznych. 

§ 33.  

1. Nadwyżki finansowe Związku są przeznaczone w całości na działalność statutową Związku. 
2. Związek może zaciągnąć pożyczki i kredyty do wysokości określonej przez Zgromadzenie. 
3. Obsługę bankową Związku prowadzi bank wybrany w trybie przepisów o zamówieniach 

publicznych. 
4. Dyspozycja środkami pieniężnymi Związku jest oddzielona od kasowego jej wykonania. 

§ 34.  

1. Gospodarka finansowa Związku jest jawna. 
2. Przewodniczący Zarządu ogłasza niezwłocznie plan finansowy Związku i sprawozdanie z 

jego wykonania w trybie przewidzianym dla gmin. 

§ 35. 

 Do Związku stosuje się przepisy dotyczące: 
a) zasad gospodarki finansowej i budżetowej gmin, w tym procedury uchwalania i 

wykonywania planu finansowego, 
b) warunków zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych przez 

gminy, 
c) zasad udzielania dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone Związkowi, 
d) nadzoru nad działalnością gminną. 

§ 36 

1. Związek odpowiada za swoje zobowiązania do wysokości posiadanego majątku. 
2. Związek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania gmin członkowskich i innych 

gminnych osób prawnych - a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Związku. 

§ 37. 

 1. Oświadczenia woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem składają dwaj 
członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd (pełnomocnik). 

2. Zarząd może udzielić Przewodniczącemu upoważnienia do składania jednoosobowo 
oświadczeń woli w imieniu Związku związanych z prowadzeniem bieżącej działalności oraz w 
ramach kwoty określonej przez Zgromadzenie. Przewodniczący może jednoosobowo zaciągać 
zobowiązania w imieniu Związku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dział V 
 

Zasady przystępowania i występowania członków ze Związku 
 

§ 38. 
 
1. Przystąpienie nowego członka do Związku wymaga: 

1) zgody Zgromadzenia wyrażonego w formie uchwały, która powinna określać  
  warunki szczególne, od spełnienia których Zgromadzenie uzależnia przystąpienie 
  Gminy do Związku, 

2) zgody jego członków wyrażonej w formie uchwał rad gmin członkowskich, 
 3) przyjęcia w obowiązującym trybie zmiany Statutu Związku, 
 4) dopełnienia pozostałych wymogów rejestrowych dotyczących związków  

międzygminnych. 
2. Zgromadzenie określa zasady finansowe przyjęcia nowego członka do Związku. 
3. Z wnioskiem o przystąpienie do Związku występuje rada gminy w formie uchwały 

wyrażającej wolę przystąpienia do Związku.  
 

§. 39. 
 
1. Uczestnictwo w Związku ustaje w razie: 

1) wystąpienia członka ze Związku, 
2) usunięcia członka ze Związku, 
3) likwidacji Związku. 

2. Uczestnik występuje ze Związku przez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu, 
potwierdzonego stosowną uchwałą rady gminy. 

3. Oświadczenie winno być złożone z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku budżetowego. 

 
§ 40. 

 
1.  Związek może usunąć uczestnika ze Związku tylko w razie: 
 1) udowodnionego działania na szkodę Związku, 
 2) niedostosowania się do przepisów obowiązujących w Związku, w szczególności do  

postanowień Statutu Związku. 
3) zalegania z wniesieniem składek przez okres dłuższy niż 2 lata. 

2. O usunięciu uczestnika ze Związku stanowi Zgromadzenie w formie uchwały. 
3. Zamiar usunięcia uczestnika ze Związku należy przedstawić mu najpóźniej na trzy miesiące 

przed wniesieniem projektu takiej uchwały pod obrady Zgromadzenia. 
 

§ 41. 
 
Każda zmiana w składzie członków Związku wymaga zmiany Statutu i przeprowadzenia procedury 
polegającej na zarejestrowaniu tej zmiany i jej ogłoszeniu. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Dział VI 
 

Zasady likwidacji Związku 
 

§ 42. 
 
1. Rozwiązanie i likwidacja Związku następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia podjętej 

na wniosek co najmniej 2/3 członków Związku uchwalony przez ich organy stanowiące. 
2. Likwidacji Związku dokonuje likwidator powołany przez Zgromadzenie. 
 

§ 43. 
 

1.  Do obowiązków likwidatora należy: 
1) sporządzenie planu likwidacji, który podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie w 

drodze uchwały oraz  przesłaniu do wiadomości wojewody i regionalnej izby 
obrachunkowej, 

 2) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji, 
 3) 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, 

 4) zakończenie bieżących spraw Związku,  
 5) ściągnięcie wierzytelności Związku, 
 6) zaspokojenie zobowiązań Związku, 
 7) zbycie majątku Związku, 
 8) sporządzanie sprawozdania z likwidacji podlegające zatwierdzeniu przez  

Zgromadzenie, 
 9) złożenie wniosku o wykreślenie Związku z rejestru po zakończeniu jego likwidacji. 
2. Z kwoty uzyskanej w wyniku zbycia majątku Związku zaspakaja się wierzycieli związku.  
3. Kwota pozostała po zaspokojeniu wierzycieli ulega podziałowi pomiędzy uczestników 

Związku na dzień postawienia go w stan likwidacji odpowiednio do liczby mieszkańców 
członka Związku. 

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

 
 

Dział VII 
 

Przepisy końcowe 
 

§ 44. 
 
Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia określonym w ustawie o 
samorządzie gminnym. 
 
 
 
 
                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy Leoncin 
 
                                                                                                                 Antoni Gruszka 
 


