
Załącznik nr 5 do protokołu Nr XIV/08
z Sesji Rady Gminy Kruklanki

z dnia 19 wrzesień 2008 r. 

UCHWAŁA Nr XIV/121/08
Rady Gminy Kruklanki 

z dnia 19 września 2008 r. 

w sprawie przyjęcia zmian do statutu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka 
Odpadami z siedzibą w Giżycku 

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 
r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Gminy uchwala co następuje : 

§ 1 

Przyjmuje się następujące zmiany do statutu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka 
Odpadami z siedzibą w Giżycku ( ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego z 2004 r. Nr 150 poz. 1858 ) : 

1. § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie :
Zarząd Związku składa się z Przewodniczącego i 4/czterech/ członków  wybranych przez 
członków Zgromadzenia bezwzględną większością głosów  statutowej liczby członków 
Zgromadzenia w głosowaniu tajnym . Przewodniczący Zarządu może pochodzić spoza 
składu Zgromadzenia. 

2. § 8 ust. 5 usuwa się zdanie: W sprawach nieuregulowanych w Statucie w Związku do 
Przewodniczącego Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o samorządzie 
gminnym dotyczące wójta lub burmistrza. 

3. § 10 ust. 1-5 otrzymuje następujące brzmienie : 
1. Majątek Związku powstaje z następujących źródeł: 
a) z wniesionych udziałów określonych w § 10.3 ;
b) z dochodów Związku określonych w § 10.5 ;
2. Majątek Związku jest odrębny od majątku uczestników Związku i jest odrębnie 
zarządzany . 
3. Uczestnicy wstępując do Związku wnoszą do Związku obowiązkowe udziały w 
wysokości po 5000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych), które są przeznaczone na 
realizację zadań Związku. 
4. Uczestnik Związku zobowiązany jest wnieść swój udział w całości w terminie 3 miesięcy 
od dnia rejestracji Związku lub przystąpienia do Związku.
5. Dochodami Związku są : 



1) stałe roczne składaki członkowskie uczestników Związku, 
2) celowe jednorazowe składki uczestników Związku, 
3) dochody z majątku zakładów, przedsiębiorstw i urządzeń Związku, 
4) wpływy jednorazowe uzyskane ze sprzedaży części majątku Związku, 
5) dotacje, darowizny i zapisy dokonywane na rzecz Związku.

4. § 12 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie : 
Zgromadzenie przyjmuje projekt planu finansowego do 31 grudnia każdego roku. W 
przypadku nie dotrzymania powyższego terminu, do czasu przyjęcia planu finansowego 
przez Zgromadzenie, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą 
gospodarki budżetowej jest projekt planu finansowego przedłożony Zgromadzeniu do 31 
marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt planu finansowego 
przedłożony Zgromadzeniu do 31 grudnia roku poprzedniego . 

5. § 20 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
Ustępującemu lub usuniętemu uczestnikowi ze Związku należy zwrócić wniesiony udział 
określony w § 10 ust. 3 . 
     
                                                          § 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruklanki.

                                                                      § 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Gąsior         


