
w sprawie przyj ecia zmian w Statucie Z w i ~ k u  Gmin Ziemi Makowskiej 

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie 
grninnym @z.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poh. zm.) uchwala s i ~,co 
nastqpuje: 

W uchwale Nr XXZ1/116/96 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 
29 sierpnia 1996 roku w sprawie przyjqcia statutu Zwigku Gmin Ziemi 
Makowskiej(z @in. m.) zal~cznik otrzymuje brzmie-nie okre6lone w 
zalqcmiku do niniejszei uchwaly. 

Wykonanie uchwaly powierza sic Burmistrzowi Miasta. 

Uchwda wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 



Zakpnk do uchwdy 
Nr XXW14812008 Rady 
Miefskiej Makowle Maz z 
dnia 11.09.200Sr 

S T A T U T  
Zwiqzku Gmin Ziemi Makowskiej 

Zwiigek Gmin o nazrvie ,,Zwiigek Gmin Ziemi Makowskiej ,, t\?lorzq 
gminy -miasta : 
1) Makow Mazowiecki 
2) R6zan 
3) Czerwonka 
4) Mlynarze 
5) Ploniawy -Brarnura 
6) Krasnosielc 
7) Karniewo 
8) Sypniewo 
9) Szelk6w 
1O)Rzewnie. 

§ 2. 

Podstawq utworzenia Zwiqku Gmin Ziemi Makowskiej zwanego dalej 
,,Zwi&em" sp uchwaly rad gmin ojakich mowa w 5 1o utworzeniu Zwiwku 
i przyjqciu jego statutu. 

Zwiwek dziala na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzqdzie 
gmmnym h.j. Dz..U z 200 1 r. Nr 142, poz. 1591 z pbh.  m./oraz niniejszego 
statutu. 

§ 4-

1.Zwiqek wykonuje okreilone w statucie zadania w imieniu wlasnym i na 

wiasnq odpowiedzialnakc. 

2.Zwiqek posiada osobowosc prawna, 


1.SiedzibqZwi+ jest miasto Makow Mazowiecki. 
2.Zwiwek utworzony jest na czas nieokreilony. 



1.Zwiqzek realizuje zdania publiczne o charakterze grninnym i 

miqdzygminnym, a w szczegolnoSci: 

1/ opracowuje i realizuje programy zagospodarowania terenow o walorach 

przyrodniczo- krajobrazowych i turystycznych, 

21 opracowuje oferty dla inwestycji turystycznych, krajowych i zagranicznych 

dotyczqce mozliwoSci i warunkow uprawiania turystyki , rekreacji i 

wypoczynku oraz ich promocj~, 

31 opracowuje foldery i wydawnictwa przedstawiaj qce walory przyrodnicze i 

turystyczne gmin wchodzqcych w sklad zwiqjdw, 

41 nawi~u je  wspolpracq i wymianq doswiadczen z innymi zwiqzlcami o 

podobnych zadaniach. 


Realizacja zadah wymienionych w 5 6 odbywa siq w szczego2noSci poprzez : 

lludzial w kosztach opracowan ,realizacji programbw i inwestycji, 

2ltworzenie spolek, zaldadow i jednostek organizacyjnych do realizacji zadan 

oraz przyst~powanie do nich, 

3lprowadzenie dzidalnosci gospodarczej w zakresie zadah o charakterze 

uiytecznosci publicmej, 

4lzlecanie z a d d  do wykonywania innym podmiotom i organizacjorn. 


1 .Majatek Zwivku stanowiq na etapie rozpoczecia dzialalnoici Zwiqzku 

udzialy wniesione w fonnie pienieznej przez czlonkow w wysolcoSci ustalonej 

uchwdq Zgromadzenia Zwiqku. 

2.Cdonkowie Zwiqku wnosza, udzialy , o ktbrych mowa w ust. 1 w terminie 

dwoch miesigcy od daty zarejestrowania Zwiqku. 

3.Na pokrycie utrzymania i biezqcej dzidalno9ci czlonkowie Zwiigzku wnoszq 

oplaty miesigczne w w~rsokosci okreilonej uchwdq Zgromadzenia na dany rok 

budzetowy w terrninach okreilonych w uchwale. 


danv rok budtetowv do 31 marca biei~cego roku, obowirrurie dotvchczasowa 
uchwala Zgromadzenia. 
4.Srodki finansowe Zwiqku pochodzq ponadto z : 

1)dzialalnoSci gospodarczej Zwi@u po jej uruchomieniu, 

2)dochodow uzyskanych z udzialu Zwivku w swkach i innych 

pnedsi~wzigciach gospodarczych, 

3)ewentualnych dotacji orgauow samorzqdowych, fimdacji i h y c h  organizacji, 

4)skladek czlonkowskich i udzidow gmin -czlonkow Zwiqfku, 
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Czlonkom Zwiqzku przysluguje prawo: 
I/udzialu w Zgromadzeniu poprzez swoich pmedstawicieli, w tym czynne i 
bierne prawo wyborcze do organow Z w i ~ k u ,  
2/podejmowania inicjatyw uchwdodawczych i zglaszania wnioskow w 
sprawach Zwiqku, 
3korzystania z obiektow, urzqdzen i uslug Zwi- wedlug nastepuj? zasad: 

a/majqtek Zwiqzku wraz z cdq  infiastruktur% wybudowanymi obiektami i 
urzqdzeniami stuzyc ma zaspokajaniu potrzeb mieszkahcow gmin- czlonkow 
Zwizgku, w szczegolnym zadaniem Zwiqku jest dbanie o trwalosc i sprawnohk 
swojego majqtku, podnoszenie poziomu technicznego urzqdzen i obiektow oraz 
prowadzenie dzialalnoici w granicach uzasadnionych kosztow i nakladow, 

bkaida z gmin - czlonkow Zwi& ma zapewnionq obslugg potrzeb jej 
mieszkahcow na zasadach rownych z prawanli imych grnin z tytuh 
czlonkostwa w Z w i q h  i kaida z tych grnin jest uprawniona do korzystania z 
obiektow i urzqdzeh Zwiqzku., 

c/korzystanie z obiektow i urzqdzen Zwi@ nie moze naruszac praw osob 
trzecich, 

dljezeli korzystanie z obieldbw i wzqizen Zwi- uzaleinione jest od 
ponoszenia kosztow lub pokrycia nakladow na ich remonty, rozbudowg, a 
obiekty sh-@ wiqcej niit jednej gminie, korzystanie z nich uzaleinione jest od 
stopnia pokrycia kosztow i nakladow poniesionych przez tg gminq- czlonka 
Zwiqku, ktora korzysta z tych obiektbw lub urzqdzefi, 

e/stopien partycypacji w kosztach i nakladach jest proporcjonahy do stoprlia 
korzystania przez dm3 grninq z obiektu lub urzqdzenia Zwiqgku, przy czym 
wielkosci te okreslajq organy zainteresowanych gmin, a przypadki spume 
rozstrzyga Zgromadzenie Zwiqzku. 

Czlonkowie Z w i ~ k u  zobowi~anisq do : 
l/przestrzegania postanowien statutu, regulaminow i uchwd Zwi- 

2/wniesienia w okreslonym terminie udzidow, 

3/termitlowego wnoszenia oplat na utrzymanie i bieiqcq dzidalnos6 Zwi*. 
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1.Przyjqcia nowego czlonka do Zwiqku dokonuje Zgromadzenie Zwizgku na 

wniosek zainteresowanej grniny w drodze uchwaly. 

2.Kandydat na czlonka Zwiwku winien : 

l/poinformowai: Wojewodq i Zgromadzenie Zwiqzku o zamiarze przystvienia 

do Zwiqku, 

2/podjq6 uchwalc w sprawie przystqpienia do Z w i a u ,  

3/podjq6 uchwal~ w sprawie przyjgcia Statutu Zwiem,  

4/wnieic udziaky w wysokoici okreilonej przez Zgro~nadzenie Zwi*. 


Czlonkostwo w Zwiqku ustaje w przypadku: 

l/wystqpienia czjonka ze Zwiqzku, 

2/wykluczenia czlonka ze Zwiwku, 

3/zniesienia gminy, 

4/likwidacji Z w i q h .  


§ 13. 

1.Zmiana granic grniny nie powoduje ustania czlonkostwa w Z w i e ,  przy 

czym gmina jest zobowiigana do powiadomienia o zmianie jej granic. 

2.Gmina rnoze wystrlpid do Zgrornadzenia Zwiwku o zmianc; wysokoici oplat 

na rzecz Zwiwku, jezeli zrniana ta wplyn~lana zrnniejszenie Swiadczen 

Zwiqku na rzecz p i n y. 

3.Uchw& w sprawie, o ktorej mowa w ust. 2 podejmuje Zgromadzenie 

Zwiq&u. 


I .Cztonek Zwiqku powinien zglosic zamiar wystqpienia ze Zwi- najpoiniej 

na 3 miesiqce przed dniem wystqpienia. 

2.Uchwdq w sprawie, o horej mowa w ust. 1 podejrnuje Zgromadzenie 

Z w i w h  w trybie okreSlonym w art. 71 ustawy o samorzqdzie gminnyrn. 


1.Zwizgek moze wykluczyC czlonka w drodze uchwaty Zgromadzenia tylko w 

przypadku: 

1)udowodnionego dzialania na szkod~ Zwi* 

2)nie wywigywania sic z zobowigzui wobec Z w i d u ,  
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3)nie stosowania s i ~do przepisow obowisflljqcych w Zwivku, a nvlaszcza 
postanowien statutu. 
2.Zgromadzenie Zwiqku jest zobowiqane do powiadomienia gminy o 
zamiarze wykluczenia jej ze Zwi&u najpoiniej na 3 miesiqce przed dniem 
wykluczenia. 

Organami Zwiqku ST 

1. Zgromadzenie Zwi-, kt6re jest organem stanowiqcym i kontrolnym 
Zwiqku, zwane dalej ,,Zgromadzeniem". 

2.Zarz;id Zwiqzku, ktory jest organem wykonawczyrn Zwiqky zwany dalej 
,,Zarzqdem". 

1.Kaidy Czlonek Zwiqku posiada w Zgromadzeniu po dwa glosy. 
2.W sklad Zgromadzenia wchodz;iBurmistrzowie i Wojtowie grnin. 

3.Na wniosek wojta (bmistrza, prezydenta miasta) Rada Gminy moze 

powierzyc reprezentowanie gminy w Zgromadzeniu zastepcy wbjta albo 

radnemu. 

4.Dodatkowych przedstawicieli wyznacza rada gminy. 

5.Rada grniny moze w kaidej chwili odwdad swojego przedstawiciela w 

Zgrornadzeniu i wybrac innego. 

6.0soba bgdqca przedstawicielem jednego z czlonk6w Zwiqzku nie moze byc 

rownoczeSnie przedstawicielem innego czlonka. 


1.Kadencja Zgromadzenia jest rowna kadencji rad gmin. 

2.Po upJywie kadencji Zgromadzenie pelni swe funkcje do czasu wylonienia 

nowego skladu przez nowo wybrane rady gmin. 


Do w~aSciwoSci Zgromadzenia nalezy : 

1hchwalanie statutu i regularninow Zwi-

2hyybor i odwdanie Zarzqdu, stanowienie o kierunkach jego dzialalnosci oraz 

przyjmowanie sprawozdaii zjego dzidalnoSci , 
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3/uchwalanie budietu Zwiqzku , rozpatrywanie sprawozdania z wykonania 

budzetu oraz podejmowanie uchwaly w sprawie udzielenia lub nie udzielenia 

absolutoriurn Zarzqdowi z tego tytulu, 

41 podejmowanie uchwal w sprawach : 

a/okreslenia wysokosci udzidow pieniginych wnoszonych przez czlonkow 

Zwiwku, 

b/okreilenia oplat miesiqcznych wnoszonych przez czlonkow Zwiqzku na 

pokrycie biezqcej dzia~alnosci i termin6w ich pfatnoSci, 

c/przyjqC nowych gmin na czlonkow Zwiqzku, 

dlmian w wysokosci oplat na necz Zwi* w przqpadku okreslonym w Ij 13 

ust. 2, 

e/wykluczenia czlonka ze Zwi& 

flinnych swiadczen czlo&ow Zwi* n a  rzecz Zwiigku, 

g/w sprawach maj@kowych Zwiipku przekraczaj;tcych zakres zwyklego 

Zarzqdu w tym : 

-zaciqganie dhgoterrninowych pozyczek i kredytbw, 

-ustalanie maksymalnej wysokosci pozyczek i kredytow krotkotenninowych 

zacizganych przez Zarzqd w roku budzetowym, 

-zobowizgah w zakresie podejmowania inwestycji i remontbw o wartoSci 

przekraczaj qcej granicq ustalon@ przez Zgromadzenie, 

-tworzenie i przystepowanie do SpMek i SpMdzielni oraz rozwiqzywanie i 

wystgpowanie z nich, 

-tworzenia , likwidacji i reorganizacji za3dadow i innych jednostek 

organizacyjnych Z w i ~ k u ,  

-0kreilania sumy, do ktorych Zarzqd rnoze samodzielnie zacigac zobowiqania, 

-przyjqcia zadai? z zalcresu adrninistracj i rzqdowej . 

Slpowdywania komisji rewizyjnej i w miare potrzeb komisji dorainych do 

okreslonych zadati ustalajqc przedrniot ich dzidania oraz sHad osobowy 

6luchwdanie planu finansowego Zwi@. 


1.Zgromadzenie wybiera ze swego grona Przewodniczqcego Zgromadzenia i 

jego Zastgpcow na pienvszym posiedzeniu po zarejestrowmiu sig Zwi&u, 


skiadu Zgromadzenia, w giosowaniu tajnvm, 
2.Przewodniczqcy Zgromadzenia : 

llzwduje posiedzenia Zgromadzenia i im przewodniczy oraz organizuje pracq 

Zgromadzenia, 

2lpodpisuj e uchw sly Zgromadzenia i protokdy z posiedzen, 

3/w razie nieobecnosci Przewodniczqcego czynnoici, o ktorych mowa w ust. 2, 

wykonuje zastqpca Przewodniczqcego. 
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1.Posiedzenia Zgromadzenia zwolywane sq w miare potrzeb jednak nie rzadziej 

nii jeden raz na hart&. 

2.Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia zwokuje i przewodniczy obradom 

najstarszy wiekiem przedstawiciel w Zgromadzeniu. 

3/Na wniosek Zarzqdu lub co najmniej % liczby czlonkow Zgromadzenia, 

Przewodniczqcy Zgromadzenia zwoIuje posiedzenie Zgromadzenia wyznaczajqc 

date jego odbycia najpokniej w terminie 7 dni od dnia zlozenia wniosku. 

4.0 zwdaniu posiedzenia cdonkowie Zgromadzenia powinni by6 
powiadomieni pisemnie co najmniej na 5 dni przed terminem obrad, 
jednoczeinie wraz z zawiadomieniem powinni otrzymac porzqdek obrad oraz 
niezbme materialy. 

1.Yosiedzenia Zgromadzenia sq protokdowane. Protok6l powinien by6 przyjety 
przez Zgromadzenie na nastgpnym posiedzeniu. 
2.W razie zgloszenia uwag Iub poprawek przez czfonka lub poszczegolnych 
czlonkow do protokoh Zgromadzenie zgloszone poprawki przyjmuje lub 
odrzuca w glosowaniu jawnyrn. 
3.Obrady Zgromadzenia sqjawne. 

1.Uchwa@ Zgromadzenia podejmowme sq bezwzgl~dnq wi~kszosciq glosow 
statutowej liczby czlonkow Zgromadzenia. 
2.Inicj atywa uchwalodawcza przysluguj e Zarzqdow i i czlonkorn Zwi;tzku w 
liczbie co najmniej 4. 

Zarzqd Zwiwku liczy pieciu czlonkow w tyrn: 
-Przewodniczqcy, 
-dwaj Zastqpcy, 
-sekretarz, 
-czlonek. 

1.Zgromadzenie wybiera Przewodniczqcego Zarzqdu Zwiqku, nie pobiej niz 
na drugim posiedzeniu Zgromadzenia po zarejestrowaniu s i ~  Z w i e u  lubi po 
uplrywie kadencj i. I T-



2.Przewodniczqcy Zarzqdu i jego Zastepcy mogq by6 wybrani spoza cz~onkow 

Zgromadzenia. 

3.Liczba cz~unkow Zarzqdu Zwiwku wybranych spoza cz~unkow Zgromadzenia 

nie moze przekroczyd 1/3 skladu Zarzqdu Zwiqzku. 

4.Wybor pozostalych czlonkow Zarzqdu winien nastqpiC nie pokniej niz na 

najbliiszym posiedzeniu Zgromadzenia po wyborze Przewodniczqcego Zarzqdu. 


1.Zastgpcow Przewodniczqcego, Sekretarza i Czlonka Zarzqdu wybiera 

Zgromadzenie na wniosek Przewodniczqcego Zarzqdu. 

2.Wyb6r Zastqpcow Przewodniczqcego, Sekretarza oraz Czlonka Zarzqdu 

nastepuje bezwzgl~dnq wi~kszoSciq glosow statutowej liczby cz~onkow. 


1 .Uchwda Zgromadzenia w sprawie nie udzieIenia Zarzqdowi absolutorium jest 

rownoznaczna ze  Aozeniem wniosku o odwdanie Zarzqdu, chyba, ze po 

zakohczeniu roku budzetowego Zarzqd zostd odwdany z innej przyczyny. 

2.Zgromadzenie rozpoznaje sprawe odwdania Zarzqdu z przyczyny okreilonej 

w ust. 1 na posiedzeniu zwdanym nie wczeSniej nii  po uplywie 14 dni od 

podjqcia uchwaly w sprawie nie udzielenia Zarzqdowi absolutorium. Po 

zapoznaniu sig z opiniami Komisji Rewizyjnej oraz RIO oraz uchwalq 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie uchwaly 

Zgromadzenia o nie udzielenie absolutorium i po wyshchaniu wyjainien 

Zarzqdu Zwiqdm, Zgromadzenie moze odwdak Zarzd bezwzglqdnq 

wigkszosciq glosow statutowej liczby czlonk6w Zgromadzenia. 

3.Zgromadzenie moze odwdak Zarzqd z wyjqtkiem Przewodniczqcego z innej 

przyczyny nii nie udzielenie absolutorium jedynie na wniosek % statutowej 

liczby cz#onkow Zgromadzenia. Wniosek wymaga formy pisemnej i 

uzasadnienia oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisjq Rewizyjnq. 

4.Przepisy ust. 2 stosuje siq odpowiednio. 

5.Zgromadzenie moze odwolak Przewodniczqcego Zarzqdu bezwzglqdnq 

wiqkszoSciq glos6w statutowej liczby czlonkow Zgromadzenia na  zasadach i w 

trybie okreilonym w ust. 3 Odwdanie to jest rownoznacme z odwdaniern 

pozostalych czlonkow Zarzqdu. 

6.Zgrornadzenie moze na uzasadniony wniosek Przewodniczqcego Zarzqdu 

odwdac poszczeg6lnych czlonk6w Zarzqdu bezwzglqdnq wiqkszoiciq glos6w 

statutowej liczby czionkow Zgromadzenia. 




1.W razie odwdania Zmqdu Zwiqku Zgromadzenie wybiera w ciqgu 1 

miesiqca od daty odwdania nowy Zarzqd. 

2.Do czasu wyboru nowego Zarzqdu wykonywanie obowiqkow Zgromadzenie 

moze powierzyc dotychczasowemu Zarzqdowi. 

3.W przypadku zalozenia rezygnacji pnez czlonka Zarzqdu nie bqdqcego jego 

Przewodniczqcym, Przewodniczqcy Zarzqh obowiqzany jest najpozniej w 

ciqgu 1 miesiqca od dnia przyjecia rezygnacji 1ub odwdania przedstawic 

Zgromadzeniu nowq kandydature na cAonkaZarzqdu. 

4.W przypadku zlozenia pisemej rezygnacji przez Przewodniczqcego Zarzqdu 

Zwiqku, Zgromadzenie na naj blizszym posiedzeniu podejmuj e uchwal~ o 

przyjqciu rezygnacji i w ciqgu 1 miesiqca na wniosek Przewodniczpgo 

Zgromadzenia powduje nowego Przewodniczqcego. 


1.Do zakresu dzidania Zarqdu Zwiqku nalezq wszystkie sprawy Z w i ~ k u  nie 

zastrzezone ustawq o samorzqdzie gminnyrn j statute~nZgromadzenia. 

2.Do zakresu dzialania Zarzqdu Zwi- w szczegolnoici nalezy : 

I/przygotowywanie projektow uchwd Zgromadzenia, 

2/okreSlanie sposobu wykonywania uchwat Zgromadzenia, 

3/sporzq&mie projek-tu budietu Zwi* wraz z k f m a c j q  o stanie rnajqtku 

Zwizgku, 

4/zarzqdzanie majqtkiein Zwiqku, 

S/wykonywanie budietu Zwiqlcu i gospodarowanie fmansami Z w i ~ h l  w 

granicach okreilonqich przez Zgrornadzenie, 

G/sHadanie Zgromadzeniu sprawozdari z dzidalnoici i stanu majqtkowego 

Zwiqku. 


1.Do wla4ciwoSci Przewodniczqcego Zarzqdu nalezy : 

l/organizowanie pracy Zarzqdu i prowadzenie obrad Zarzqdu oraz zwdywanje 

jego posiedzen, 

2/uczestniczenie w posiedzeniach Zgromadzenia, 

3/prowa&enie korespondencji, 

4/podejmowanie czynnoSci nalezqcych do daSciwoSci Zarzqdu w sprawach nie 

cierpiqcych zwloki a nastqpnie przedstawienie ich Zarzqdowi do zatwierdzenia 

na najblizszym posiedzeniu Zarzqdu, 
2.W razie nieobecnosci Przewodtuczqcego Zarzqdu Zwi- czynnosci 
wykonujejego Zast~pca. /" 



3.2kaidego posiedzenia Zarzqdu sporzqdzany jest protokbl, ktory podpisuje 

Przewodniczqcy Zarzqdu po jego przyjgciu pnez pozoskdych czlonkbw 

Zarzqdu. 

4.W posiedzeniach Zgromadzenia i Zarzqdu uczestniczy Glowny Ksiqgowy 

Zwiqzku bez prawa glosowania. 

5.Posiedzenie Zarzqdu jest w m e  jezeli uczestniczy w nim co najmniej 3/4 

czlorkow Zarzqdu w tym Przewodniczqcy lub jego Zastqpca. 

6.Uchwaly Zarzqdu podpisuje Przewodniczqcy Zarzdu Cub k o  Zastepca. 

1.Oswiadczenie woli w imieniu Zarzqdu w zakresie zarzqdu mieniem Zarzqdu 
skladajq dwaj czlonkowie Zarzqdu 1 lub jeden czlonek Zarzqdu i osoba 
upowahiona przez Zarzqd -pehomocnikl. 
2.Zarzqd moze udzieliC Przewodniczqcemu Zarzqdu upowainienia do sldadania 
3ednoosobowo oswiadczen woli zwiqzanych z prowadzeniem biezqcej 
dzialdm9ci Zwiqzku. 
3.Jezeli czynnoSC prawna moze spowodowat powstanie zobowiqzaii 
pieniwych do jej skutecmoSci pob-zebna jest konaasygnata Glownego 
Ksi~gowegoZwiqku, lub osoby przez niego upowainionej . 
4.Glowny Ksiggowy, ktory odm6wil kontrasygnaty dokona jej jednak na 
pisemne polecenie Przewodnicz;lcego Zarzqdu lub jego Zastqpcy, 
powiadamiajqc jednak o tym fakcie Zgromadzenie Zwi@cu oraz Regionalnq 
Izbq Obrachunkowq. 

Po uplywie kadencji Zgromadzenia, ktora rowna jest kadencji rad gmin, Zarzqd 
Zwi- dzida do czasu wyboru nowego Zarzqdu. 

1.Zgromadzenie Zwiigku kontroluje dzialalnoii: Zarzqdu poprzez Kornisjg 
Rewizyjnq. 
2.Komisja Rewizyjna sklada siq z trzech cdonkow wybranych spoirod 
czlonkow Zgromadzeni a 
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3.W sktad Komisji Rewizyjnej nie mogq wchodzit Yrzewodniczqcy 
Zgromadzenia j jego Zastgpca, Przewodniczqcy oraz Czlonkowie Zarqdu 
Z w i ~ k u .  
4.Kornisja w realizacji swoich zadah nioze korzystak z pomocy bieglych 
rzeczoznawc6w, ekspert6w. 

1.Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budzetu Zwiqku i wystgpuje z 
wnioskiem do Zgromadzenia Zwiqku w sprawie udzielenia lub nieudzielania 
absolutorium Zarzqdowi Zwiqzku. Wniosek w sprawie absolutorium podlega 
zaopiniowaniu przez Regionalnq lzbq Obrachunkowq. 
2.Do przedmiotowego zakresu dzidania Komisji Rewizyjnej nalezq sprawy 
kontrali dzialalnaSci Zarzqdu Zwiqku a w szczeg6lnoSci : 
llprowadzenie dzialalnoSci kontrolnej w sprawach zwiqanych z kompleksowa, 
realizacjquchwd Zgromadzenia Zwipku. 
2lprowadzenie dzidalnosci kontrolnej rn postakvie krqrteri6w iegalno9ci, 
celowoSci, rzetelnoici i gospodarnoSci uchuid Zarzqdu w zakresie 
wykonywania budzetu Zwiqku przez Zaazqd, 
3kontrola Zarzqdu w zakresie gospodarawania majq.iem Zwiwku oraz 
stosowania systemu zamowien publicznych z uwzglednieniem luyteriow 
okreslonych w pkt 2. 
3.Wy& swoich dzidah Komisja przedstawia Zgromadzeniu w farmie 
sprawozdania, kt6re powinno m.in.zawierat: 
llopis wynikow kontroli ze wskazaniem irode4 przyczyn ujawnionych 
nieprawidIowoSci, 
2/wnioski mierzajqce do usuniecia stwierdzonych nieprawidlowoSci. 
4.Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania w zakresie kontroli zlecone przez 
Zgromadzenie Zwi*. 

1.Majatek Zwia;zku jest wyodrqbniony od majqtku czlonkow i jest odrqbnie 

zarzqdzany. 

2.Majqtek Zwi* stanowiq wniesione wk4ady i wplacane skladki. 

3 .Ksiggowoii Zwiwku jest prowadzona odrqbnie od ksiqgowoici 

poszczeg~lnych czlonk~w Zwi@m. 
4.Do gospodarki finansowej Zwi@u stosuje siq odpowiednio przepisy o 
gospodarce finansowej gmin. 

, 



Dochody z majqtku Z w i ~ k u  mogq by6 uiyte wylqcznie na prowadzenie 

dzialalnoSci statutowej i uh-zymanie Zwiqku. 0 przemczeniu nadwykki 

dochodow nad wydatkami decyduje Zgromadzenie Zwiwku. 


Dochodami Zwiqku sq : 

1/wklady i skladki czlonkowskie, 

2/darowizny, zapisy, spadki, dotacj e, 

3/dochody uzyskane z prowadzonej dzialalnohci o charakterze uiytecznoici 

publicznej, 

4linne wymienione w 8 8 Statutu. 


1.Jezeli dochody Zwiqku oraz Swiadczenia ponoszone przez czlonkow nie 

pokrywajq wydatkow, niedobor straty Zwi* rozklada sig procentowo do 

wysokoici wniesionego majqtkul Swiadczeti/ przez pszczegb'lnych cz-lonkow 

do ogolnej sumy wszystkich udzialbw i Swiadczen Zlviqku. 

2.Zasada ta obowiquje przy rozliczetbiach maj;ztkowym pay przystgpowanjw i 

wystepowaniu ze Zwiq&u poszczegolnych cz~onk6w. 


1.Zarzqd Zwiqku sporzqdza projekt budzetu Zwi* i wraz z infornlacja,o 

stanie majqtku Zwiqku i przedklada Zgromadzeniu Zwi@ najpoiniej do 15 

listopada roku poprzedz+jqcego rok budietowy i przesyla go do wiadornosci 

Regionalnej lzbie Obrachunkowej . 

2.Budzet jest uchwalany do konca roku poprzedzajqcego rok budzetowy. 

3.Budzet jest uchwalany na rok kalendarzowy. 

4.Do czasu uchwalenia budzetu przez Zgromadzenie, nie pbiniej jednak niz do 

31 marca raku budzetowega, podstawq gospodarki budzetowej jest projekt 

budietu przedlozony Zgromadzeniu Zwiwh. 

5.W przypadku nie uchwalenia budzetu w terrninie tj. do dnia 31 marca roku 
budietowego, RIO ustala budzet Z w i q h  najpbhiej do konca kwietnia roku 
budzetowego. Do dnia ustalenia budzetu przez KIO podstawq gospodarki 
budzetowej jest pro-jekt budketu. /'-



1.G4owny Ksiegowy Zwiqzku obowiqzany jest do prowadzenia ksiegowosci 
Zwiqzku w oparciu o zasady dotyczqce prowadzenia ksiqgowosci w gminach. 
2.Zarzqd skiada Zgromadzeniu sprawozdanie z dzidalnoSci wykonania budzetu 
wraz z inforrnacj q o stanie majqtku Zwiqzku. 
3.Za prawidlowq gospodarkq finansowq Zwi- odpowiada Zarzqd Zwiqzku. 
4.Gospodarka finansowa Zwi- jest j awna 

Szczegolowe zasady korzystania z urzqhen i zakladow Zwi* okreila 
regularnin uchwalony przez Zgromadzenie. 

Za zobowiwania wobec osob trzecich Zwiqgek odpowiada calym majqtkiem a 
byli czlonkowie odpowiadajq za zobowiqania Zwj@ powsta3-e do chwili ich 
wystqienia ze Zwigku, proporcjonalnie do wniesionego m a j q h .  

1.Rozwiqpnie Zwiqku nastepuje na podstawie uchwaiy Zgromadzenia 
bemzglednq wiqkszoSciq glosow statutowej liczby czlonkow Zgromadzenia. 
2 .0  zamiarze rozwivania Zwiqku Zgromadzenie powiadamia na trzy miesiqce 
wczeiniej Wojewodq i Regionalnq Tzb~ Obrachunkowq. 

W przypadku rozwiwania Zwi&u, jego majqtek po zaspokojeniu roszczen i 
zobowiqzai? przechodzi na rzecz czlorkow Zwiqzku proporcjonalnie do 
w;psukoSci wniesionego majqtku. Pienvszeristwo do przejqcia urzqdzen Zwiqku 
i zakladow sfuzy winom na obszarze, ktdrych sq one zlokalizowane. 

Likwidatora Zwiqku powduje Zgromadzenie. 
Do obowiqkow likwidatora ndezy przeprowadzenie szczegolowej kontrofi 
dokumentacji Zwi* i opracowanie planujego likwidacj i. r 



Plan likwidacji Zwiwku zatwierdza Zgromadzenie, a nastqpnie zostaje on 
wywieszony w siedzibie Zarzqdu Zwkgku i przeslany do wiadomoSci 
Wojewody Mazowieckiego i Regionalrnej Izby Obrachunkowej . 

Po uplywie 6 miesiqcy od dnia ogloszenia planu likwidacji Zwiqku, 
czlonkowie Zwiqzku przejmujqprzypadajqce im czgSci majqtku. 

Nie odebrane kwoty pieniqzne przeznaczone na zaspakajanie roszczen osob 
trzecich sklada siq do depozytu sqdowego. 

1.Nadzor nad Zwiqzkiem sprawuje Wojewoda Mazowiecki, i Kegionalna Izba 
Obrachunkowa 
2.Uchwdy Zgomadzenia i Z ~ z q d u  Przewodniczqc y przesyla do Wojewody a 
uchwaty dotyczqce spraw fmansowych i budietowych r6wniez do NO. 

Zakres i sposob nadzoru nad Zwiqkiem okreS1ajq przepisy ustawy o 

samorzqdzie gminnym. 


1.Rozstrzygni~cia naborcze wydane przez organ nadzoru w stosunku do 

uchwd mogq by6 zaskarzone do Wojewodzkiego Sqdu Adrninistracyjnego 

terminie 30 dni od daty dorgczenia. 

2.Do zjozenia skargi uprawniony jest ten organ Zwiqku, ktory podjqj uchwaig 

bgdqcq przedrniotem rozstrzygnigcia nadzorczego. 

Podstawq wniesienia skargijest uchwda tego organu. 


1.Statut wchodzi w zycie z dniem ogloszenia w Dzienniku Urzedowym 

Wojewodztwa Mazowieckiego. 

2 .Zmiany w statucie nast~pujq w trybie przewidzianyrn dla jego uchwalenia. 




W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie majq zastosowanie 
przepisy ustawy o samorzqdzie gminnym, kodeksu cywilnego inne przepisy 
prawa materialnego. r 



UZASADNIENIE 

W zwiqzku z zaleceniami organu rejestrowego zachodzi koniecznoii 

nowelizacji czqici Statutu Zwiqzku Gmin Ziemi Mnkowskiej. Z uwagi na duzq 

iloid proponowanych zmian, proponuje siq przyjqcie statutu w wersji 

uj ednoliconej . 


