
 
 

OBWIESZCZENIE NR   
ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we 

Włodawie 

§ 1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461 z późn.zm.) ogłasza się tekst jednolity Statutu 
Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie przyjętego uchwałą Nr XII/99/2003 Rady 
Gminy Włodawa z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie Statutu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą 
we Włodawie (Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2004 r., Nr 210, poz. 2775 z późn.zm.) – z uwzględnieniem późniejszych 
zmian wprowadzonych: 

1. Uchwałą nr VI/29/08 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie z dnia 
26 września 2008 r. w sprawie zmiany statutu Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie). 

2. Uchwałą nr VII/35/08 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie z dnia 
17 grudnia 2008 r. w sprawie zmian statutu Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie 
(Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2009 r., Nr 141, poz. 3000). 

3. Uchwałą nr XII/52/10 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie 
z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany statutu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we 
Włodawie (Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2013 r. poz. 2475). 

4. Uchwałą nr XIII/34/12 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie 
z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zmian statutu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we 
Włodawie (Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2013 r. poz. 2709). 

5. Uchwałą nr IX/35/16 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie 
z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian statutu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we 
Włodawie (Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2016 r. poz. 4816). 

6. Uchwałą nr VIII.19.20 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie 
z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian statutu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we 
Włodawie (Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2020 r. poz. 4569). 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 stycznia 2021 r.

Poz. 96



§ 2. Tekst jednolity Statutu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie stanowi 
załącznik do niniejszego obwieszczenia. 

   

Przewodniczący 
Zgromadzenia 

 
 

Wiesław Muszyński 
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Załącznik do Obwieszczenia   

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego  

z siedzibą we Włodawie z dnia 30 grudnia 2020 r. 

 

STATUT 

MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

                                                           § 1 

 

Postanowienia niniejszego Statutu – określone na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                   
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) regulują 
zasady organizacji i funkcjonowania Międzygminnego Związku Celowego zwanego dalej 

„Związkiem”. 
 

§ 2 

 

Siedzibą Związku jest Włodawa. 
 

§ 3 

 

Członkami Związku są: 
 1) Gmina Miejska Włodawa, 
 2) Gmina Hańsk, 
 3) Gmina Stary Brus, 

 4) Gmina Sławatycze, 
 5) Gmina Sosnówka, 
 6) Gmina Podedwórze, 
 7) Gmina Hanna. 

 

§ 4 

 

1. Związek posiada osobowość prawną, którą nabywa po zarejestrowaniu z datą ogłoszenia statutu. 
2. Nadzór nad Związkiem sprawują Wojewoda Lubelski i w zakresie spraw budżetowych Regionalna 

Izba Obrachunkowa. 

 

§ 5 

 

Związek został utworzony na czas nieoznaczony. 
 

§ 6 

 

Do zadań Związku należy zaspokojenie potrzeb Gmin w zakresie: 
    1) gospodarki odpadami komunalnymi w powiązaniu z tworzeniem alternatywnych źródeł energii, 
a w szczególności: 
 a) tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości 
                i porządku na terenie Gmin należących do Związku lub zapewnienie wykonania tych prac 

                przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych; 

 b) budowę, utrzymanie i eksploatację regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 

         komunalnych; 

 c) objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gmin członków Związku 

      systemem gospodarowania odpadami komunalnymi; 

 d) nadzorowanie gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań 

      powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli 
                nieruchomości; 
 e) ustanawianie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 96



  

 f) tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób 

         zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazywanie 

                miejsc, w których może być prowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego 

                i elektronicznego  pochodzącego z gospodarstw domowych; 

 g) zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do 

          ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 

        komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 

 h) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego 

      gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego 

         zbierania odpadów komunalnych; 

 i) udostępnianie na stronie internetowej Związku oraz w sposób zwyczajowo przyjęty 

     informacji o: 

      - podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu 

                 Związku, 

   - miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli 

     nieruchomości, 

   - osiągniętych przez Związek oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

     nieruchomości wymaganych poziomach recyklingu, 

   - punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

   - podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący 

     z gospodarstw domowych; 

 j) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu 

       weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Związku w zakresie 

      gospodarowania odpadami komunalnymi; 

 k) przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku obowiązującego w Gminach 

      członkach Związku w części dotyczącej powierzonych Związkowi zadań; 

 l) organizację odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

      zamieszkują mieszkańcy, w tym organizację przetargów i zawieranie umów z podmiotami 

      wyłonionymi w przetargu; 

 m) podejmowanie decyzji o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 

       nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w tym organizację przetargów 

                 i zawieraniem umów z podmiotami wyłonionymi w przetargu; 

 n) dokonywanie wyboru metody ustalania opłat za odbieranie odpadów i określanie stawek 

      opłat; 

 o) ustalanie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

      komunalnymi; 

 p) określanie wzorów deklaracji właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za 

      gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przyjmowanie tych deklaracji; 

 q) określanie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek w zakresie 

      odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

      odpadów oraz wysokości opłat za te usługi; 

 r) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

      komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

 s) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie odpadów komunalnych i nadzór nad 

     sprawozdawczością prowadzoną przez przedsiębiorców; 

 t) kontrola obowiązków wykonania ustawy przez zobowiązane podmioty wraz 

                z nakładaniem kar i wykonywaniem czynności w postępowaniu egzekucyjnym; 

    2) modernizacji systemu ciepłowniczego: 

 a) termicznego przekształcania odpadów w tym plazmowego unieszkodliwiania odpadów; 

 b) wykorzystania dostępnych odnawialnych źródeł energii; 

 c) wykorzystania właściwości energetycznych odpadów; 

 d) pozyskiwania źródeł energii powstałej z utylizacji biogazu wytwarzanego z odpadów. 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 96



  

§ 6¹ 

 

1. W celu realizacji zadań Związek jest uprawniony w szczególności do: 

 1) uchwalania aktów prawa miejscowego; 

 2) wydawania decyzji ustalających wysokość opłat; 

 3) pobierania opłat za zagospodarowanie odpadów i prowadzenie egzekucji w tym zakresie; 

 4) tworzenia i zarządzenia systemem zarządzającym gospodarką odpadami wraz z dostępem 

      do ewidencji ludności oraz ewidencji gruntów i budynków, 

 5) prowadzenia rejestrów i wydawania stosowanych zezwoleń na prowadzenie działalności 

      regulowanej związanej z gospodarką odpadami i nieczystościami płynnymi. 

2. Z zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych zadań Gminy, członkowie Związku 

    zapewniają Związkowi: 

 a) dostęp do danych z ewidencji ludności oraz zasobu geodezyjno-kartograficznego, 

 b) współpracę w zakresie uzyskania danych o wielkości zużytej wody z danej 

       nieruchomości. 

3. Określone w ustawach kompetencje wójtów lub burmistrzów wykonuje Zarząd Związku. 

 

§ 6² 

 

Związek może tworzyć, przekształcać i likwidować jednostki organizacyjne Związku oraz tworzyć 

spółki prawa handlowego. 

 

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. 

 

§ 8 

 

Kadencja organów Związku jest równa kadencji rad Gmin. 

 

§ 9 

 

1. W skład Zgromadzenia wchodzą burmistrz i wójtowie gmin uczestniczących w Związku. 

2. Na wniosek Burmistrza lub wójta odpowiednio rada miasta lub rada gminy może powierzyć 

reprezentowanie gminy w Zgromadzeniu zastępcy burmistrza lub wójta albo radnemu. 

3. Poza osobami wymienionymi w ust. 1 lub 2 członkowie Związku posiadają w Zgromadzeniu 

dodatkową liczbę przedstawicieli: 

1) Gmina Miejska Włodawa – 11 przedstawicieli, 

2) Gmina Hańsk – 1 przedstawiciela, 

3) Gmina Stary Brus – 1 przedstawiciela, 

4) Gmina Sławatycze – 1 przedstawiciela, 

5) Gmina Sosnówka – 1 przedstawiciela, 

6) Gmina Podedwórze – 1 przedstawiciela, 

7) Gmina Hanna – 1 przedstawiciela. 

4. Wystąpienie oraz wykluczenie członka Związku skutkuje równocześnie pozbawieniem 

przedstawicieli członkostwa w organach Związku. 

5. Każdy przedstawiciel ma w Zgromadzeniu jeden głos. 

6. Po upływie kadencji, wygaśnięciu mandatu lub odwołaniu przez gminę swego przedstawiciela, 

pełni on w Zgromadzeniu obowiązki aż do wyboru na jego miejsce innej osoby. 

7. Przedstawiciela wyznacza zainteresowana rada gminy. 
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§ 10 

 

Do kompetencji Zgromadzenia należy: 

1) kształtowanie działalności programowej Związku, 

2) uchwalenie planu finansowego Związku i rozpatrywanie sprawozdania z wykonania planu 

    finansowego oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium 

    Zarządowi Związku z tego tytułu, 

3) wybór i odwołanie Zarządu Związku oraz powołanie skarbnika (głównego księgowego) Związku, 

4) podejmowanie uchwał w sprawie majątku Związku, przekraczających zakres zwykłego Zarządu, 

    dotyczących: 

    a) określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich 

        wydzierżawiania lub najmu nieruchomości Związku, na okres dłuższy niż trzy lata, 

    b) przyjmowania na rzecz Związku darowizn i zapisów, 

    c) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych 

        przez jednostki organizacyjne Związku, 

    d) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych Związku, 

5) uchwalenie statutów jednostek organizacyjnych, 

6) decydowanie o podziale zysków oraz sposobnie pokrywania start powstałych w działalności 

    Związku, 

7) ustalenie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych za udział 

    w posiedzeniach Zgromadzenia, Zarządu, Komisji, 

8) (skreślono), 

9) stanowienie o przyjęciu nowego członka Związku oraz o usunięciu członka Związku, 

10) wnioskowanie do rad gmin w sprawie likwidacji Związku, 

11) powoływanie Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie zmian w jej składzie. 

 

§ 11 

 

Zgromadzenie wybiera ze swego grona przewodniczącego Zgromadzenia i jego zastępcę. 

 

§ 12 

 

Zgromadzenie może do poszczególnych spraw powoływać komisje. 

 

§ 13 

 

1. Posiedzenie Zgromadzenia zwołuje przewodniczący, a w razie przeszkody jego zastępca. 

2. Posiedzenie Zgromadzenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne posiedzenie Zgromadzenia jest zwoływane, co najmniej raz na kwartał. 

4. O zwołaniu zwyczajnego posiedzenia przedstawiciele powinni być powiadomieni na piśmie, lub 

w inny skuteczny sposób, co najmniej na 7 dni przez rozpoczęciem obrad. Jednocześnie powinni 

otrzymać porządek obrad oraz niezbędne dokumenty i materiały, w tym projekty uchwał. 

5. Posiedzenie nadzwyczajne może być zwołane na wniosek: Zarządu lub co najmniej ¼ członków 

Zgromadzenia. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty i materiały określone w ust. 4. 

O zwołaniu posiedzenia przedstawiciele powinni być powiadomieni na piśmie lub w inny 

skuteczny sposób. 

6. Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane. 

7. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia organizuje oraz przewodniczy obradom – przedstawiciel 

gminy, która zainicjowała powstanie Związku. 

8. Pierwsze posiedzenie zgromadzenia nowej kadencji zwołuje Zarząd, a przewodniczy mu, do czasu 

wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, najstarszy wiekiem przedstawiciel gminy członka 

związku obecny na zgromadzeniu 
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§ 14 

 

1. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby 

członków Zgromadzenia. 

2. Członek Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały Zgromadzenia 

w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia. 

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

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

 

§ 15 

 

Zarząd Związku składa się z 7 członków: 

1) przewodniczącego, 

2) zastępcy przewodniczącego, 

3) pozostałych członków w liczbie 5 

§ 16 

 

1. Zarząd Związku jest wybierany i odwoływany przez Zgromadzenie spośród jego członków, a także 

spoza członków Zgromadzenia w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu Zarządu Związku. 

2. Stosunek pracy na podstawie wyboru nawiązuje się z przewodniczącym Zarządu oraz członkami 

Zarządu wybranymi spoza składu Zgromadzenia. 

3. Zarząd jest wybierany i odwoływany w głosowaniu tajnym. 

4. Na członka Zarządu nie może zostać wybrany: 

1) przewodniczący Zgromadzenia, 

2) zastępca przewodniczącego Zgromadzenia, 

3) członek Komisji Rewizyjnej lub innej komisji powołanej przez Zgromadzenie. 

5. Po upływie kadencji Zarząd pełni swoją funkcję do dnia wyboru nowego Zarządu. 

 

§ 17 

 

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Związku niezastrzeżone dla Zgromadzenia. 

W szczególności do zakresu działania Zarządu należy: 

1) zarządzanie majątkiem Zgromadzenia, 

2) nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Związku, 

3) zatrudnianie i zwalniania kierowników jednostek organizacyjnych Związku, 

4)sporządzanie planu finansowego Związku oraz przedstawianie Zgromadzeniu rocznego 

   sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku, 

5) składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności i stanu majątkowego Związku, 

6) przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia oraz projektów zmian Statutu, 

7) przekazywanie projektów zmian Statutu członkom Związku, celem podjęcia przez rady gmin 

    uchwał w sprawie przyjęcia znowelizowanego Statutu, 

8) wykonywanie uchwał Zgromadzenia. 

 

§ 18 

 

Przewodniczący Zarządu Związku: 

1) organizuje pracę Zarządu Związku, 

2) uczestniczy w posiedzeniach Zgromadzenia, 

3) prowadzi korespondencję i podpisuje pisma, dokumenty i ogłoszenia Związku, 

4) wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Związku oraz 

     kierowników jednostek organizacyjnych z zastrzeżeniem § 17 pkt 3,  

5) podejmuje czynności należące do właściwości Zarządu Związku w sprawach niecierpiących 

    zwłoki. Czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu, 

6) reprezentuje Związek na zewnątrz.  
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§ 19 

 

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący Zarządu Związku. 

2. Przewodniczący Zarządu decyduje o częstotliwości posiedzeń, porządku i miejscu obrad. 

3. Decyzje Zarząd Związku podejmuje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jego składu. 

4. Przewodniczący Zarządu może zarządzić obiegowe głosowanie nad uchwałą w tym za pomocą 

środków komunikowania się na odległość w okresie między posiedzeniami Zarządu, 

a w szczególności w sytuacjach niecierpiących zwłoki. 

5. Uchwały, decyzje administracyjne  i podatkowe, postanowienia oraz zaświadczenia w imieniu 

Zarządu podpisuje Przewodniczący Zarządu. 

6. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zarządu jego prawa i obowiązki przysługują jego 

Zastępcy. 

7. Zarząd może dokonywać podziału pracy pomiędzy swoich członków. 

8. Szczegółowe zasady działania Zarządu może określać Regulamin Zarządu, uchwalany przez Zarząd 

i zatwierdzany przez Zgromadzenie. 

§ 20 

 

1.  Oświadczenia woli w imieniu związku w sprawach majątkowych składa trzech członków Zarządu 

w tym Przewodniczący Zarządu lub jego zastępca.      

2. Zarząd może udzielić przewodniczącemu Zarządu, jego zastępcy lub innemu pracownikowi biura 

upoważnienia do: 

a) składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych 

z prowadzeniem bieżącej działalności Związku, 

b) wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń. 

c) Pozostałe oświadczenia w imieniu Związku składa Przewodniczący Zarządu.   

d) Jeżeli czynność może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności 

potrzebna jest kontrasygnata skarbnika Związku (głównego księgowego). 

 

§ 21 

 

1. Zgromadzenie kontroluje działalność Zarządu Związku oraz utworzonych jednostek 

organizacyjnych. W tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. 

2. Komisja Rewizyjna liczy 3 osoby. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wybierany jest przez 

członków Komisji w drodze ukonstytuowania się Komisji. 

3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą członkowie Zgromadzenia z wyjątkiem Zarządu Związku 

oraz przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Zgromadzenia. 

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał niezbędna 

jest obecność połowy składu Komisji. 

5. Komisja Rewizyjna bada roczne sprawozdanie z działalności Zarządu Związku i opiniuje 

wykonanie planu finansowego oraz występuje z wnioskiem do Zgromadzenia w sprawie udzielenia 

lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi. 

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

7. Komisja Rewizyjna składa Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności i przesyła jego odpis 

Zarządowi Związku. 

 

III. MAJĄTEK I GOSPODARKA ZWIĄZKU 

 

§ 22 

 

1. Gminy uczestniczące w Związku wnoszą udziały w wysokości po 100 zł. 

2. Członek obowiązany jest wnieść swój udział do Związku w przeciągu 14 dni od dnia przystąpienia 

do Związku. 

3. Oprócz udziałów członkowie Związku mają obowiązek wnosić inne świadczenia określone                  

w planie finansowym Związku lub uchwale Zgromadzenia Związku. 

4. Udziały i świadczenia stanowią majątek Związku. 
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5. Na świadczenia członków Związku składa się w szczególności składka na działalność 

administracyjną i składka inwestycyjna. Wysokość oraz terminy płatności świadczeń określa plan 

finansowy Związku. 

6. Wysokość świadczeń Związku, w tym składek, o których mowa w ust. 5, ustala się proporcjonalnie 

do liczby mieszkańców gminy stale zamieszkałych na jej terenie na dzień 31 grudnia poprzedniego 

roku według danych Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego. 

 

§ 23 

 

1. Majątek Związku jest odrębny od majątku członków Związku i odrębnie zarządzany. 

2. Księgowość Związku winna być prowadzona odrębnie od księgowości członków Związku. 

 

§ 24 

 

Dochody majątku Związku powinny być użyte na prowadzenie działalności i utrzymanie Związku. 

O przeznaczeniu nadwyżki dochodów nad wydatkami decyduje Zgromadzenie. 

 

§ 25 

 

Dochodami związku są: 

1) udziały członków Związku, 

2) udziały w majątku Związku, 

3) świadczenia członków Związku, w tym składka na działalność administracyjną oraz składka 

    inwestycyjna, 

4) dotacje, darowizny, zapisy, 

5) wpływy ze sprzedaży majątku Związku, 

6) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nakładanych kar, 

6) inne dochody z działalności Związku, 

7) dochody z działalności jednostek organizacyjnych Związku, 

8) dochody ze spółek, których wspólnikiem jest Związek. 

 

§ 26 

 

Jeżeli dochody Związku nie wystarczają na pokrycie wydatków, niedobór może być pokryty pożyczką 

krótkoterminową. 

 

§ 27 

 

Członkowie Związku obowiązani są uiszczać świadczenia na rzecz Związku według zasad ustalonych 

w planie finansowym 

 

§ 28 

 

Związek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego uchwalonego zgodnie            

z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych oraz aktami wykonawczymi do ustawy. 

 

§ 29 

 

1. Obiekty i urządzenia Związku są wykorzystywane do realizacji zadań i zakresu gospodarki 

komunalnej. 

2. Korzystanie z obiektów i urządzeń Związku przysługuje w pierwszej kolejności członkom 

Związku. 

3. Za korzystania z obiektów i urządzeń Związku, członkowie Związku ponoszą opłaty ustalone 

według kosztów własnych. 
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§ 30 

 

1. Za zobowiązania przyjęte wobec osób trzecich Związek odpowiada całym swoim majątkiem,             

a członkowie Związku do wysokości sumy swoich udziałów. 

2. Byli członkowie Związku odpowiadają w powyższych granicach za wszystkie zobowiązania 

Związku, powstałe do chwili ich wystąpienia lub usunięcia ze Związku. 

 

§ 31 

 

Związek może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze 

użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie. 

 

 

IV. ZMIANY W SKŁADZIE I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU 

 

§ 32 

 

1. Z wnioskiem o przystąpienie do Związku występuje Rada Gminy. 

2. Do wniosku załącza się uchwałę Rady Gminy, zawierającą deklarację Rady w sprawie 

przystąpienia do Związku i zakres zadań przekazanych do realizacji przez Związek. 

 

§ 33 

 

1. Zmiana granic gminy nie powoduje utraty członkostwa w Związku. 

2. Gmina ma obowiązek zawiadomić Związek o zmianie granic. 

3. Rada Gminy może wystąpić o zmianę wysokości udziału, jeżeli zmiana granic wpłynęła na 

zmniejszenie świadczeń Związku na rzecz gminy. 

 

§ 34 

 

Członkostwo w Związku ustaje w razie: 

1) wystąpienia członka ze Związku, 

2) usunięcia członka ze Związku, 

3) likwidacji jednostki podziału terytorialnego pociągającej za sobą zniesione gminy. 

 

§ 35 

 

Członek może wystąpić ze Związku za wcześniejszym 3–miesięcznym wypowiedzeniem. 

 

§ 36 

 

1. Związek może usunąć członka tylko w razie: 

1) udowodnionego działania na szkodę Związku, 

2) nie wykonania zobowiązań na rzecz Związku, 

3) nie stosowania się do przepisów obowiązujących w Związku, a zwłaszcza do postanowień 

         Statutu. 

2. O usunięciu członka ze Związku stanowi Zgromadzenie. 

Zamiar usunięcia członka ze Związku należy oznajmić członkowi najpóźniej na 1 m-c przez dniem 

zamierzonego usunięcia. 

 

 

§ 37 

 

Występującemu lub usuniętemu ze Związku członkowi zwraca się równowartość wpłaconego udziału, 

po potrąceniu jego zobowiązań względem Związku. 
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§ 38 

 

Rozwiązanie – likwidacja Związku następuje: 
1) gdy liczba członków spadnie poniżej trzech, 
2) wskutek zgodnych uchwał rad gmin będących członkami Związku. 
 

 § 39 

 

W przypadku rozwiązania Związku wszystkie gminy należące do Związku uczestniczą w podziale 
jego majątku. 
 

§ 40 

 

1. Likwidacja Związku odbywa się pod nadzorem likwidatora, wyznaczonego przez Zgromadzenie. 
2. Do obowiązków likwidatora należy przeprowadzenie kontroli dokumentacji Związku, ustalenie 

    stanu majątku i opracowanie planu likwidacji. 
 

§ 41 

 

Plan likwidacji zatwierdza Zgromadzenie po przedstawieniu opinii Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 42 

 

Zatwierdzony plan likwidacji Związku wywiesza się w siedzibie Związku i przesyła do wiadomości 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Wojewodzie Lubelskiemu. 

 

§ 43 

 

Po upływie 6 miesięcy od daty ogłoszenia planu likwidacji Związku członkowie przejmują 
przysługujące im części majątku, chyba że zgłoszono wobec planu zastrzeżenia uzasadniające jego 
zmianę. Przysługującą członkowi Związku część oblicza się proporcjonalnie do liczby mieszkańców 
gminy stale zamieszkałych na jej terenie na dzień 31 grudnia poprzedniego roku według danych 
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego. 
 

§ 44 

 

Nieodebrane kwoty pieniężne przeznaczone na zaspokojenie roszczeń osób trzecich składa się do 
depozytu sądowego. 
 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 45 

 

1. Zmiany niniejszego Statutu następują w trybie przyjętym dla jego ustanowienia. 

2. W zakresie nieuregulowanym treścią Statutu stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące związków 
międzygminnych wynikające z ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

ze zmianami) oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 

9 poz. 43 ze zmianami). 

 

§ 46 

 

Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 
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