Statut obowiązujący – w trakcie zmiany
STATUT
Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych z zakresu gospodarki komunalnej tworzy
się Związek Komunalny Gmin Ziemi Chełmskiej, zwany dalej „Związkiem”.
2. Siedzibą Związku jest Miasto Chełm.
3. Utworzenie Związku wymaga przyjęcia jego statutu przez Rady zainteresowanych Gmin
bezwzględną większością głosów ich ustawowego składu.
§ 2.
(1)

Członkami Związku są:
1) Miasto Chełm,
2) Miasto Rejowiec Fabryczny,
3) Gmina Białopole,
4) Gmina Chełm,
5) Gmina Dorohusk,
6) Gmina Dubienka,
7) Gmina Horodło,
8) Gmina Hrubieszów,
9) Gmina Kamień,
10) Gmina Kraśniczyn,
11) Gmina Leśniowice,
12) Gmina Rejowiec,
13) Gmina Rejowiec Fabryczny,
14) Gmina Ruda – Huta,
15) Gmina Sawin,
16) Gmina Siedliszcze,
17) Gmina Siennica Różana,
18) Gmina Uchanie,
19) Gmina Wierzbica,
20) Gmina Włodawa,
21) Gmina Wojsławice,
22) Gmina Wola Uhruska,
23) Gmina Żmudź.
§ 3.

Związek zostaje utworzony na czas nie oznaczony.
§ 4.

1. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
2. Związek uzyskuje osobowość prawną po dokonaniu wpisu w rejestrze związków z dniem
ogłoszenia statutu.
§ 5.
Do zadań Związku należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

(2)

planowanie i realizacja inwestycji pod nazwą „Rekultywacja składowisk odpadów”
w ramach Funduszu Spójności,
unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
eksploatacja, konserwacja, remont i rekultywacja wysypisk gminnych,
usługi w zakresie utrzymywania czystości i porządku,
wdrożenie na terenie gmin Związku efektywnego systemu gospodarowania odpadami,
dostosowanego do obowiązujących przepisów prawa,
skreślony,
pozyskiwanie środków finansowych na realizację działań proekologicznych,
reprezentowanie wspólnych interesów członków Związku w sprawach współpracy
komunalnej z innymi jednostkami poprzez:
a) współpracę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej,
b) zawieranie porozumień i umów o współpracy gospodarczej w zakresie działalności
Związku,
c) skreślony
Rozdział 2
ORGANY ZWIĄZKU
§6

1. Organami Związku są:
1) Zgromadzenie Związku, które jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku, zwane
dalej „Zgromadzeniem”,
2) Zarząd Związku, zwany dalej „Zarządem”, który jest organem wykonawczym Związku.
2. Działalność organów Związku jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie
z ustaw.
3. Jawność działania organów Związku obejmuje prawo obywateli do uzyskania informacji
o działalności tych organów.
4. Każdy ma prawo wglądu do dokumentów wynikających z wykonywania przez Związek zadań
publicznych.
5. Dokumenty udostępniane są na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. We wniosku
określa się rodzaj dokumentu lub zakres spraw, które są przedmiotem zainteresowania.
6. Do rozpoznania wniosków o udostępnienie dokumentów uprawniony jest Przewodniczący
Zarządu Związku.
7. Dokumenty mogą być udostępnione w biurze Związku pod nadzorem wyznaczonej osoby.
Zainteresowany może z nich sporządzić odpisy i notatki.
8. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, zawierające informacje, co do których istnieją
ustawowe ograniczenia jawności, udostępniane są z wyłączeniem tych informacji.
§ 7.

1. W skład Zgromadzenia wchodzi po trzech przedstawicieli gmin – członków Związku, w tym
Prezydent, Burmistrz, Wójt oraz wyznaczeni przez rady gmin przedstawiciele.
2. Na wniosek Wójta (burmistrza, prezydenta) Rada gminy (miasta) może powierzyć w drodze
uchwały reprezentowanie w Zgromadzeniu zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta) lub
radnemu.
3. Każdy przedstawiciel gmin – członków Związku, posiada w Zgromadzeniu jeden głos.
4. Kadencja Zgromadzenia jest równa kadencji rad gmin.
5. Po upływie kadencji, wygaśnięciu mandatu lub odwołaniu przez gminę swego
przedstawiciela, pełni on w Zgromadzeniu obowiązki aż do wyboru na jego miejsce innej
osoby.
6. Rada Gminy (Miasta) może odwołać swojego przedstawiciela w Zgromadzeniu i może wybrać
innego w każdym czasie.
§ 8.
Do kompetencji Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie programów gospodarczych,
2) inicjowanie zmian statutu Związku,
3) wybór i odwołanie Zarządu oraz poszczególnych członków Zarządu, stanowienie o sposobie
realizacji zadań,
4) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu,
5) uchwalenie planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania planu
finansowego Związku oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nie udzielenia
absolutorium Zarządowi z tego tytułu,
6) powoływanie i odwoływanie skarbnika – głównego księgowego Związku, na wniosek
Przewodniczącego Zarządu,
7) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
8) tworzenie, przekształcenie i likwidacja jednostek organizacyjnych Związku oraz nadawanie im
statutów,
9) podejmowanie uchwał o utworzeniu lub przystąpieniu do spółki oraz rozwiązaniu
i wystąpieniu z niej, a także podejmowanie uchwał dotyczących zasad nabywania i zbywania
udziałów lub akcji spółek,
10) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres zwykłego
zarządu, a w szczególności:
a) nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości oraz przyjmowanie darowizn,
b) określenie wysokości sumy, do której Zarząd może zaciągać zobowiązania,
c) zaciąganie kredytów i pożyczek długoterminowych,
d) ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych
zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym,
11) ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej oraz wysokości i terminów uiszczania
składek inwestycyjnych,
12) podejmowanie uchwał o wyrażeniu zgody na przystąpienie nowego członka do Związku
i w sprawie wykreślenie członka ze Związku,
13) powołanie komisji problemowych,
14) podjęcie uchwały o likwidacji Związku oraz powołaniu likwidatora oraz ustaleniu jego
wynagrodzenia,
15) przyjęcie sprawozdania likwidatora z bilansem zamknięcia likwidacji związku, a także
wskazanie podmiotu (podmiotów) na rzecz którego zostanie nieodpłatnie przekazany
majątek, o którym mowa w § 22 statutu.

§ 9.
1. Zgromadzenie wybiera ze swego grona przewodniczącego Zgromadzenia i jego zastępcę
bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia, w głosowaniu
tajnym.
2. Do zadań przewodniczącego należy organizowanie pracy Zgromadzenia oraz prowadzenie
jego obrad.
§ 10.
1. Posiedzenie Zgromadzenia zwołuje przewodniczący, a w razie przeszkody jego zastępca.
2. Posiedzenia Zgromadzenia zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał. Posiedzenia są zwoływane także na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/4 statutowej
liczby członków Zgromadzenia. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek
posiedzenia.
3. O zwołaniu posiedzenia członkowie Zgromadzenia powinni być powiadomieni pisemnie co
najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obrad, a w wyjątkowych przypadkach przynajmniej
na 5 dni przed posiedzeniem. Do zawiadomienia dołącza się porządek obrad oraz niezbędne
materiały.
4. Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane.
5. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia organizuje oraz przewodniczy obradom przedstawiciel
gminy, która zainicjowała powstanie Związku.
§ 11.
1. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby
członków Zgromadzenia.
2. Do Zgromadzenia Związku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rady gminy.
§ 12.
1. Zarząd Związku stanowią:
1) Przewodniczący Zarządu,
2) Zastępca przewodniczącego,
3) Członkowie w liczbie 4.
2. Przewodniczącego Zarządu wybiera się w głosowaniu tajnym.
3. Zgromadzenie wybiera Zastępcę oraz pozostałych Członków zarządu na wniosek
Przewodniczącego Zarządu w głosowaniu tajnym.
4. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie spośród jego członków, a także
spoza członków Zgromadzenia w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu Zarządu.
§ 13.
Zarząd Związku działa do dnia wyboru nowego Zarządu.
§ 14.
1. Uchwała Zgromadzenia w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium jest równoznaczna
ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu, chyba że po zakończeniu roku budżetowego
Zarząd Związku został odwołany z innej przyczyny.
2. Zgromadzenie rozpoznaje sprawę odwołania Zarządu z przyczyny, o której mowa w ust. 1, na
posiedzeniu zwołanym nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie
nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Po zapoznaniu się z opinią regionalnej izby

obrachunkowej w sprawie uchwały Zgromadzenia o nieudzieleniu Zarządowi absolutorium,
Zgromadzenie może odwołać Zarząd w głosowaniu tajnym.
§ 15.
1. Zgromadzenie może odwołać Przewodniczące Zarządu z innej przyczyny niż nieudzielenie
absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 statutowej liczby członków Zgromadzenia.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny
odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną.
3. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu następuje w głosowaniu tajnym. Głosowanie
w sprawie odwołania Zgromadzenie przeprowadza po zapoznaniu się z opinią komisji
rewizyjnej na następnym posiedzeniu po tym, na którym zgłoszono wniosek o odwołanie, nie
wcześniej jednak niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku. Jeżeli wniosek
o odwołanie Przewodniczącego Zarządu nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny
wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od
poprzedniego głosowania.
4. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu albo złożenie przez niego rezygnacji jest,
odpowiednio, równoznaczne z odwołaniem całego Zarządu albo złożeniem rezygnacji przez
cały Zarząd Związku.
5. Zgromadzenie może na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Zarządu odwołać
poszczególnych Członków Zarządu w głosowaniu tajnym.
§ 16.
1. W przypadku złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego Zarządu jej przyjęcie następuje
w drodze uchwały Zgromadzenia.
2. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Zarządu Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu
podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji całego Zarządu.
3. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 2, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji
z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyło się posiedzenie Zgromadzenia, o
którym mowa w ust. 2.
§ 17.
1. W przypadku odwołania albo rezygnacji całego Zarządu Zgromadzenie dokonuje wyboru
nowego Zarządu w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji.
2. W przypadku odwołania Członka Zarządu niebędącego jego przewodniczącym, Zgromadzenie
dokonuje wyboru nowego Członka Zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia odwołania.
3. Odwołany Zarząd Związku lub jego poszczególni Członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki
do czasu wyboru nowego Zarządu lub poszczególnych jego Członków. Zgromadzenie może
zwolnić Członka Zarządu z tego obowiązku.
4. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia rezygnacji przez
cały Zarząd.
§ 18.
1. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie przez Członka niebędącego jego
Przewodniczącym, Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu
z pełnienia obowiązków Członka Zarządu nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia
rezygnacji.

2. Niepodjęcie przez Zgromadzenia uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest
równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym
powinna być podjęta uchwała.
3. W przypadku złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu niebędącego jego Przewodniczącym,
Przewodniczący Zarządu obowiązany jest, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia przyjęcia
rezygnacji lub upływu okresu, o którym mowa w ust. 2, przedstawić Zgromadzeniu nową
kandydaturę na Członka Zarządu.
§ 19.
1. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Związku nie zastrzeżone dla
Zgromadzenia, a w szczególności:
1) zarządzanie majątkiem Związku,
2) nadzór nad działalnością przedsiębiorstw, zakładów i spółek Związku,
3) zatrudnianie i zwalnianie kierowników przedsiębiorstw, zakładów i spółek Związku,
4) sporządzanie projektu 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,
7) przekazywanie projektów zmian Statutu członkom Związku, celem podjęcia przez
rady gmin uchwał w sprawie przyjęcia znowelizowanego Statutu,
8) wykonywanie uchwał Zgromadzenia,
9) zawieranie umów i porozumień.
2. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę
potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz przewodniczy im Przewodniczący Zarządu lub upoważniony
członek Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jego
składu.
5. Przewodniczący Zarządu:
1) kieruje i organizuje pracę Zarządu,
2) reprezentuje Związek na zewnątrz.
6. Oświadczenia woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem składa Przewodniczący
Zarządu lub dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez
Zarząd (pełnomocnik). Jeżeli czynność prawa może spowodować powstanie Zobowiązań
finansowych do jej skuteczności niezbędna jest kontrasygnata Skarbnika Związku lub osoby
przez niego upoważnionej. W razie odmowy udzielenia kontrasygnaty stosuje się
odpowiednio przepisy o samorządzie gminnym oraz ustawę o finansach publicznych.
7. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z funkcją Przewodniczącego i Zastępcy
Przewodniczącego Zgromadzenia.
§ 20.
1. Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Związku.
2. Organizację i zasady funkcjonowania Biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
3. Kierownikiem Biura jest Przewodniczący Zarządu. Przewodniczący zawiera umowy
z pracownikami Biura oraz pełni funkcję ich zwierzchnika służbowego.
§ 21.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Zgromadzenia Związku.

2. Komisja Rewizyjna składa się z czterech członków wybieranych przez Zgromadzenie.
3. W skład komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Związku oraz
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Związku.
4. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie planu finansowego Związku, występuje z wnioskiem
do Zgromadzenia w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi oraz
opiniuje wniosek o odwołanie Zarządu.
5. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Zgromadzenie w zakresie kontroli.
6. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący, który zwołuje posiedzenia Komisji i
ustala ich porządek.
7. Wnioski Komisji Rewizyjnej podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów.
8. Sprawozdania z działalności Komisja Rewizyjna przedstawia Zgromadzeniu w miarę potrzeby,
nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
9. Czynności kontrolne Komisja Rewizyjna podejmuje na podstawie uchwały Zgromadzenia
Związku.
10. Z przebiegu kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół z wnioskami pokontrolnymi,
które przedkłada Zgromadzeniu Związku i Przewodniczącemu Zarządu.
11. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Zastępca Przewodniczącego wybierani są bezpośrednio
przez członków Komisji.
Rozdział 3
MAJĄTEK I FINANSE ZWIĄZKU
§ 22
1. Majątek Związku stanowią wniesione przez członków udziały oraz mienie nabyte w trakcie
trwania Związku.
2. Majątek Związku jest odrębny od majątku członków Związku i jest odrębnie zarządzany.
3. Członkowie Związku wnoszą jednorazowo do Związku udział własny w wysokości po 500
złotych przeznaczony na działalność Związku. Członek zobowiązany jest wnieść swój udział
w całości w ciągu 14 dni od dnia, w którym staje się członkiem Związku.
4. Dochodami Związku są:
1) udziały członków Związku,
2) roczne składki członkowskie na bieżące utrzymanie Związku,
3) składki inwestycyjne,
4) dochody z majątku Związku,
5) dotacje, darowizny i zapisy dokonywane na rzecz Związku.
§ 23
1. (3) Członkowie Związku wnoszą składkę według zasady procentowego udziału w odniesieniu
do liczny mieszkańców, wg stanu z roku 2008:
1) Miasto Chełm – 64,69%,
2) Miasto Rejowiec Fabryczny – 4,12%,
3) Gmina Białopole – 0,89%,
4) Gmina Chełm – 3,16%,
5) Gmina Dorohusk – 1,88%,
6) Gmina Dubienka – 0,79%,
7) Gmina Horodło – 1,58%,
8) Gmina Hrubieszów – 2,89%,
9) Gmina Kamień – 1,03%,

2.
3.

4.
5.
6.

10) Gmina Kraśniczyn – 1,19%,
11) Gmina Leśniowice – 1,10%,
12) Gmina Rejowiec – 1,79%
13) Gmina Rejowiec Fabryczny – 1,24%,
14) Gmina Ruda – Huta – 1,33%,
15) Gmina Sawin – 1,58%,
16) Gmina Siedliszcze – 1,93%,
17) Gmina Siennica Różana – 1,19%,
18) Gmina Uchanie – 1,31%,
19) Gmina Wierzbica – 1,44%,
20) Gmina Włodawa – 1,74%,
21) Gmina Wojsławice – 1,17%,
22) Gmina Wola Uhruska – 1,10%,
23) Gmina Żmudź – 0,89%.
(4) Składka wnoszona jest do 30-tego czerwca każdego roku.
(5) Roczna składka członkowska na kolejne lata ustalana będzie przez Zgromadzenie
w uchwale w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Chełmskiej.
Składka określona w ust. 1 wnoszona jest w terminie do 30-tego czerwca każdego roku.
Roczna składka członkowska na kolejne lata ustalana będzie przez Zgromadzenie, wg zasad
określonych w ust. 2 i 3.
Skreślony.
§ 24

(6) Składka inwestycyjna na finansowanie zadania „Rekultywacja składowisk odpadów”
realizowanego w ramach Funduszu Spójności wnoszona będzie przez członków Związku w wysokości
stanowiącej udział własny gminy niezbędny do rekultywacji własnego składowiska.
§ 25
1. Zarząd Związku przedkłada Zgromadzeniu na co najmniej 14 dni przed posiedzeniem projekt
planu finansowego Związku.
2. Zgromadzenie uchwala plan finansowy do 31 grudnia każdego roku, poprzedzającego rok
kalendarzowy, lecz nie później niż do 31 marca roku budżetowego. Do czasu zatwierdzenia
planu finansowego Zarząd pracuje na projekcie planu finansowego.
3. Bez zgody Zarządu Zgromadzenie nie może wprowadzić w projekcie planu finansowego zmian
powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowych dochodach lub
zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego wskazania źródeł tych dochodów.
4. Do gospodarki finansowej Związku stosuje się przepisy o gospodarce finansowej gmin.
§ 26
1. Członkowie Związku uczestniczą w zyskach, a także w pokrywaniu strat proporcjonalnie do
poniesionych przez nich kosztów.
2. Za zobowiązania wobec osób trzecich Związek odpowiada całym swoim majątkiem, a jego
członkowie do wysokości swoich udziałów.
3. Byli członkowie Związku odpowiadają w granicach określonych w ust. 1 za zobowiązania
Związku powstałe do dnia ustania ich członkostwa w Związku.

Rozdział 4
ZMIANY W SKŁADZIE I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU
§ 27
Gminy stają się członkami Związku z dniem ogłoszenia statutu lub jego zmian w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 28
Warunkiem przystąpienia Gminy do Związku jest:
1. Podjęcie przez organ stanowiący Gminy uchwały o jej przystąpieniu do Związku z określeniem
przekazywanych Związkowi zadań do realizacji,
2. Poinformowanie Wojewody o zamiarze wystąpienia ze Związku,
3. Wyrażenie zgody przez Zgromadzenie w formie uchwały,
4. Przyjęcie zmian statutu przez członków Związku oraz statutu i zmian przez Gminę
przystępującą do Związku.
§ 29
1. Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:
1) Likwidacji jednostki podziału terytorialnego pociągającej za sobą zniesienie gminy,
2) Wystąpienia członka ze Związku za wypowiedzeniem,
3) Wykluczenie członka ze Związku.
2. Ustanie członkostwa, o którym mowa w ust. 1, wymaga zmiany statutu w trybie
przewidywanym do jego ustanowienia.
§ 30
1. Każdy Członek Związku może wystąpić ze Związku z zachowaniem 6 miesięcznego okresu
wypowiedzenia, na podstawie uchwały zainteresowanej Rady Gminy, doręczonej
przewodniczącemu Zarządu w terminie 7 dni od daty podjęcia.
2. Zgromadzenie Związku w terminie 2 miesięcy od daty doręczenie uchwały, o której mowa
w ust. 1, podejmuje uchwałę określającą termin i sposób rozliczenia ze Związkiem.
§ 31
1. Związek może wykluczyć Członka Związku na podstawie uchwały Zgromadzenia tylko
w przypadku:
1) Udowodnionego działania na szkodę Związku,
2) Nie wywiązywania się z zobowiązań wobec Związku,
3) Nie przestrzegania postanowień i uchwał Związku.
2. W przypadku wykluczenia Członka Związku, dokonuje się jego rozliczenia stosownie do § 26
statutu z potrąceniem strat poniesionych przez Związek wskutek zaniedbań wykluczonego
członka.
§ 32
1. Likwidacja Związku następuje na podstawie uchwał o likwidacji podjętych przez rady gmin
oraz uchwały Zgromadzenia ustalającej termin rozpoczęcia likwidacji i powołującej
likwidatora.
2. Likwidatorem Związku jest jego Zarząd, chyba że Zgromadzenie postanowi inaczej.
3. Do obowiązków likwidatora należy:

1)
2)

Ustalenie stanu majątku Związku,
Opracowanie planu likwidacji, który podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną
i zatwierdzenie przez Zgromadzenie oraz przesłaniu do Wojewody i regionalnej izby
obrachunkowej,
3) Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,
4) Publiczne ogłoszenie o postawieniu Związku w stan likwidacji wraz z wezwaniem
ewentualnych wierzycieli do zgłoszenia swoich roszczeń wobec Związku w terminie
trzech miesięcy od dnia ogłoszenia likwidacji,
5) Zakończenia bieżących spraw Związku,
6) Ściągnięcie wierzytelności Związku,
7) Zbycie majątku Związku,
8) Zaspokojenie lub zabezpieczenie zobowiązań Związku,
9) Sporządzenie bilansu zamknięcia,
10) Złożenie wniosku o wykreślenie Związku z rejestru po zakończeniu jego likwidacji
i zatwierdzeniu przez Zgromadzenia bilansu zamknięcia.
4. W przypadku likwidacji Związku majątek, po zaspokojeniu wierzycieli, podlega podziałowi
pomiędzy podmioty będące członkami Związku w dniu rozwiązania, proporcjonalnie do
wniesionego majątku i składek.
5. Nie odebrane kwoty pieniężne przeznaczone na zaspokojenie roszczeń osób trzecich składa
się do depozytu sądowego.
Rozdział 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33
Zmiany niniejszego Statutu następują w trybie przejętym dla jego ustanowienia.
§ 34
W sprawach nie uregulowanych Statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami).
§ 35
Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
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