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Lubus.02.111.1306

UCHWAŁA Nr 45/XLIV/2002

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie

z dnia 18 listopada 2002 r.

w sprawie uchwalenia zmiany i jego tekstu jednolitego Statutu Związku Międzygminnego

Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie

(Gorzów Wielkopolski, dnia 6 grudnia 2002 r.)

Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 9 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) i § 13 ust. 1 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich
we Wschowie z dnia 16 września 1991r. (Dz. Urz. Województwa Leszczyńskiego Nr 9, poz. 77 z późn. zm.),

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie uchwala, co
następuje:

§ 1. Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i
Kanalizacji Wiejskich we Wschowie o brzmieniu określonym w załączniku stanowiącym integralną część
niniejszej uchwały.

§ 2. Statut Związku wymaga przyjęcia go przez Rady Gmin wchodzących w skład Związku i nabiera
mocy obowiązującej z dniem ogłoszenia go przez Wojewodę Lubuskiego w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego, zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 15 października 2001r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz
ogłaszania Statutów Związków (Dz. Urz. Województwa Leszczyńskiego Nr 9, poz. 1307).

§ 3. Z dniem ogłoszenia Statutu uchwalonego niniejszą uchwałą przez Wojewodę Lubuskiego w
Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego traci moc obowiązującą Statut Związku Międzygminnego
Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie z dnia 16 września 1991r. (Dz. Urz. Województwa
Leszczyńskiego Nr 9, poz. 77 z późn. zm.).

§ 4. Traci moc uchwała Nr 17/36/2000r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i
Kanalizacji Wiejskich we Wschowie z dnia 20 września 2000r. w sprawie uchwalenia Statutu Związku
Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem ogłoszenia Statutu
uchwalonego niniejszą uchwałą przez Wojewodę Lubuskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

ZAŁĄCZNIK

Statut Związku Komunalnego zorganizowanego pod nazwą "Związek Międzygminny Wodociągów i

Kanalizacji Wiejskich"

Część I

Postanowienia ogólne
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§ 1. Niniejszy statut reguluje działalność związku komunalnego zorganizowanego pod nazwą "Związek
Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich" zwanego dalej "Związkiem"

§ 2. Członkami Związku są gminy wymienione w załączniku Nr 1.

§ 3. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§ 4. 1. Związek posiada osobowość prawną.
2. Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

§ 5. Siedzibą Związku jest miasto Wschowa ul. Nowopolna 5.

§ 6. Związek został utworzony przez gminy na czas nieoznaczony.

§ 7. 1. Poszczególni członkowie uczestniczą w Związku majątkiem wyrażającym równowartość mienia
komunalnego z zakresu wymienionego w decyzji Wojewody Leszczyńskiego.

2. Majątek członków, o którym mowa w ust. 1 jest wniesiony do Związku bezpośrednio decyzją
Wojewody.

3. Gminy mogą wnosić na rzecz Związku również inny majątek, poza wymienionym w ust. 1.

§ 8. Majątek wniesiony przez gminy do Związku jest mieniem komunalnym.

§ 9. 1. Do zadań Związku należy eksploatacja urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz studni
publicznych i zbiorczych urządzeń kanalizacji sanitarnych gwarantujących dostawę wody dla odbiorców w
odpowiedniej ilości i jakości, pod odpowiednim ciśnieniem oraz odprowadzania ścieków sanitarnych od
odbiorców w określonej ilości i ich oczyszczenie, stosownie do możliwości technicznych przed
odprowadzeniem do odbiornika. Związek prowadzi również działalność usługowo - inwestycyjną w zakresie
wyżej wymienionym.

2. Związek może prowadzić również inną działalność gospodarczą.

Część II

Organy Związku

§ 10. Organami Związku są:
1. Zgromadzenie Związku, które jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku, zwane dalej

Zgromadzeniem.
2. Zarząd Związku, który jest organem wykonawczym Związku.

§ 11. 1. W skład Zgromadzenia z mocy ustawy wchodzą przedstawiciele gmin w osobach wójtów,
burmistrzów i prezydentów gmin uczestniczących w Związku.

2. Za zgodą rady gminy w Zgromadzeniu może zasiadać zamiast wójta, burmistrza i prezydenta inna
osoba będąca członkiem organu gminy.

3. Wyboru tej osoby dokonuje rada gminy.
4. Poza przedstawicielami gmin wymienionymi w ust. 1 i 2 w skład Zgromadzenia wchodzi z

poszczególnych gmin jedna osoba.
5. Osoby te są przedstawicielami gmin w Zgromadzeniu.
6. Można być przedstawicielem jednej gminy.
7. Każdy przedstawiciel ma w Zgromadzeniu jeden głos.

§ 12. Kadencja Zgromadzenia wynosi 4 lata.
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§ 13. Do właściwości Zgromadzenia należy:
1. uchwalanie statutu Związku,
2. określenie warunków wstępowania do Związku oraz występowania ze Związku,
3. rozwiązanie Związku,
4. występowanie do organów państwowych w sprawach Związku,
5. ustanawianie regulaminów,
6. wybór i odwoływanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
7. udzielanie Zarządowi absolutorium,
8. określenie zasad użytkowania i zarządzania majątkiem Związku,
9. przyjmowanie na rzecz Związku darowizn i zapisów,

10. tworzenie, przekształcanie i likwidacja zakładów oraz urządzeń Związku,
11. obejmowanie Zarządów fundacji,
12. ustalanie budżetu Związku, oraz udzielanie zgody na wydatki nieprzewidziane w budżecie,
13. stanowienie o używaniu funduszy Związku, w granicach ustawowych oraz o podziale zysków powstałych

z działalności Związku,
14. określenie maksymalnej kwoty zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości 10% rocznego przychodu,
15. powołanie Skarbnika Związku,
16. przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
17. usuwanie członka ze Związku,
18. ustalenie schematu organizacyjnego oraz tabeli wynagrodzeń dla pracowników Związku,
19. ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
20. określanie taryf za dostawę wody i odprowadzania ścieków,
21. stanowienie w innych sprawach wniesionych pod obrady przez Zarząd Związku,
22. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Zgromadzenia Związku.

§ 14. 1. Zgromadzenie wybiera ze swego grona przewodniczącego Zgromadzenia i jego zastępcę oraz
sekretarza Zgromadzenia.

2. Funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia nie można łączyć z funkcją członka Zarządu.

§ 15. 1. Posiedzenie Zgromadzenia zwołuje przewodniczący, a w razie przeszkody jego zastępca.
2. Zwyczajne posiedzenia Zgromadzenia powinny być zwoływane co najmniej raz w kwartale.

Posiedzenie nadzwyczajne może być zwoływane na żądanie Zarządu, co najmniej % przedstawicieli lub
organu nadzoru.

3. O zwołaniu posiedzenia przedstawiciele powinni być powiadomieni pisemnie co najmniej na 7 dni
przed rozpoczęciem obrad. Jednocześnie powinni otrzymać porządek obrad oraz niezbędne dokumenty i
materiały.

§ 16. Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane. Protokół powinien być przyjęty przez Zgromadzenie
na następnym posiedzeniu.

§ 17. Pierwszą sesję Zgromadzenia organizuje Przewodniczący poprzedniej Kadencji, a prowadzi
obrady najstarszy wiekiem przedstawiciel.

§ 18. Przedstawiciele są obowiązani brać udział w pracach Zgromadzenia. Jeżeli prawidłowo
powiadomiony przedstawiciel nie weźmie udziału w dwóch kolejnych posiedzeniach bez uzasadnionej
przyczyny jego głos uznaje się za oddany i ważny, lecz nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu głosów.

§ 19. Obrady Zgromadzenia są jawne, jednak uchwałą Zgromadzenia można wyłączyć jawność obrad.
Obrady Zgromadzenia prowadzone są z wyłączeniem jawności także wówczas, gdy przewidują to przepisy
szczególne.

§ 20. Głosowanie w Zgromadzeniu jest jawne, jednak na wniosek 1/2 obecnych zarządza się
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głosowanie tajne.

§ 21. 1. Zwykłe uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby przedstawicieli.

2. Uchwały w sprawach ważnych dla Związku podejmowane są większością 3/4 głosów przy obecności
co najmniej 2/3 ogólnej liczby przedstawicieli.
Za sprawy ważne dla Związku uznaje się:
1. Uchwalanie budżetu Związku.
2. Określanie zasad wykonywania i zarządzania majątkiem Związku.
3. Obejmowanie zarządów fundacji.
4. Występowanie z wnioskiem o rozwiązanie Związku.
5. Odwołanie Zarządu.
6. Usunięcie członka ze Związku.
7. Stanowienie o wykonaniu funduszy Związku.

§ 22. Zarząd Związku stanowi od 4 do 5-ciu członków, w tym Prezes Związku jako Przewodniczący
Zarządu.

§ 23. 1. Członkowie Zarządu wybierani są przez Zgromadzenie bezwzględną większością głosów przy
obecności co najmniej 3/4 przedstawicieli w Zgromadzeniu.

2. Członkowie Zarządu powołani spoza Zgromadzenia nie mogą stanowić więcej niż 1/3 składu
Zarządu.

3. Członkowie Zarządu powołani spoza Zgromadzenia są zatrudniani na podstawie umowy o pracę,
niezależnie od ich powołania przez Zgromadzenie.

§ 24. Nie można równocześnie być członkiem Zarządu i przedstawicielem w Zgromadzeniu. W miejsce
przedstawiciela w Zgromadzeniu, który został wybrany w skład Zarządu, właściwa rada gminy powołuje
nowego przedstawiciela do Zgromadzenia.

§ 25. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Związku nie strzeżone ustawą i Statutem
na rzecz innych organów Związku. W szczególności do zakresu działania Zarządu należą:
1. zarządzanie majątkiem Związku w oparciu o zasady niniejszego Statutu i przepisy ustanowione przez

Zgromadzenie,
2. kierowanie bieżącą działalnością gospodarczą Związku,
3. nadzór nad działalnością zakładów i urządzeń Związku,
4. przedstawianie Zgromadzeniu roboczych bilansów Związku,
5. składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności i stanu majątkowego Związku,
6. zatrudnianie pracowników Związku na podstawie mianowania i umowy i pracę,
7. wykonywanie uchwał Zgromadzenia.

§ 26. Przewodniczący Zarządu:
1. organizuje pracę Zarządu,
2. uczestniczy w posiedzeniach Zarządu,
3. prowadzi korespondencję i podpisuje pisma, dokumenty i ogłoszenia Związku,
4. jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników Związku,
5. podejmuje czynności należące do właściwości Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki. Czynności te

wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu,
6. zawiera umowy o prace z pracownikami zatrudnionymi w Związku,
7. reprezentuje Związek na zewnątrz.

§ 27. Do ważności dokumentu mocą, którego Związek zasięga zobowiązania wobec osób trzecich
wymaga się obok podpisu Przewodniczącego Zarządu także podpisu jednego członka Zarządu.
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§ 28. W sprawach, które nie są uregulowane w Statucie do Przewodniczącego Zarządu stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące wójtów i burmistrzów.

§ 29. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kolegialnym i składa się od 4 do 6 członków wybieranych i
odwoływanych przez Zgromadzenie.

2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu oraz pracownicy Związku.
3. Do Komisji Rewizyjnej można powołać także osoby spoza Zgromadzenia Przewodniczącym Komisji

jest osoba wybrana spośród członków Zgromadzenia.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy

członków Komisji Rewizyjnej.

§ 30. 1. Komisja rewizyjna bada rocznie sprawozdanie z działalności Związku i zamknięcie rachunków
Związku złożone w Zgromadzeniu.

2. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do doraźnych rewizji kas Związku oraz kontroli wszelkich
zakładów, przedsiębiorstw i urządzeń. Sposób dokonywania kontroli określa osobny regulamin uchwalony
przez Zgromadzenie.

3. Komisja rewizyjna składa Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności i przesyła jego odpis
Zarządowi.

Część III

Gospodarka finansowa Związku i zasady korzystania z mienia komunalnego

§ 31. 1. Do gospodarki finansowej Związku stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej
gmin.

2. Plan finansowy Związku uchwala Zgromadzenie Związku.

§ 32. Zasady korzystania z obiektów i urządzeń Związku określa załącznik Nr 2 do Statutu stanowiący
jego integralną cześć.

§ 33. Za zobowiązania wobec osób trzecich Związek odpowiada całym majątkiem, a byli członkowie
Związku odpowiadają za wszystkie zobowiązania Związku powstałe do chwili ich wystąpienia ze Związku do
wysokości wartości swojego majątku wniesionego do Związku.

§ 34. Sprawy Zarządu majątkiem, działalność zakładów i przedsiębiorstw Związku jak też sprawy
zbywania i nabywania nieruchomości oraz zaciąganie pożyczek i lokowania kapitałów regulują odrębne
przepisy.

Część IV

Zmiany w składzie i rozwiązanie Związku

§ 35. 1. Zmiana granic gminy nie powoduje utraty członkostwa w Związku.
2. Gmina ma obowiązek zawiadomić Związek o zmianie granicy.
3. Rada gminy może wystąpić o zmianę wysokości udziału, jeżeli zmiana granicy wpłynęła na

zmniejszenie zainteresowania gminy działalnością Związku.

§ 36. 1. Przejęcie członka do Związku następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia, na wniosek
zainteresowanej gminy.

2. Zgromadzenie może uzależnić wstąpienie do Związku od spełnienia przez zainteresowaną gminę
określonych przez nie warunków.
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§ 37. Członkostwo w Związku ustaje w razie:
1. Wystąpienia członka ze Związku.
2. Usunięcia członka ze Związku.
3. Likwidacji jednostki podziału terytorialnego pociągającego za sobą zniesienie gminy.

§ 38. 1. Członek Związku powinien oznajmić zamiar wystąpienia ze Związku najpóźniej na 6 miesięcy
przed upływem roku obrachunkowego. Okres może zostać skrócony za zgodą Zgromadzenia, z tym, że
całkowite rozliczenie finansowe następuje na koniec okresu obrachunkowego.

2. Wystąpienie członka ze Związku w proponowanym przez niego terminie lub w trybie ust. l zdania
pierwszego, może nastąpić po spełnieniu następujących warunków:
1) przejęcia na zasadzie porozumienia stron przez występującego członka wszystkich zatrudnionych na

urządzeniach i na wodociągach na jego terenie, pracowników Związku. W przypadku nie przejęcia
wszystkich pracowników na zasadzie porozumienia stron, wszelkie koszty z tym związane pokrywa
gmina bądź wskazany przez nią podmiot gospodarczy. Wynagrodzenie, oraz pochodne łącznie z "13"
dotyczące okresu zatrudnienia w Związku w całości pokrywa Związek,

2) przejęcia prze występującego członka wykazu odbiorców wody mieszkających lub mających swoje
siedziby na jego terenie , oraz wykazu stanu wodomierzy u tych odbiorców,

3) przejęcia tylko zinwentaryzowanych środków trwałych, które występujący członek wniósł do Związku w
trakcie działania Związku. Powstałe nowe środki trwałe bezpośrednio związane z wodociągiem członka
podlegają też przekazaniu, z obowiązkiem spłaty nakładów poniesionych przez Związek z
uwzględnieniem stopnia amortyzacji,

4) przejęcia środków trwałych i nietrwałych w drodze protokołu zdawczo-odbiorczego, bez środków
trwałych i nietrwałych, które zostaną wypracowane w wyniku działalności Związku, a nie związanych z
wodociągiem występującego członka,

5) poniesione przez Związek nakłady na modernizację i naprawy główne środków trwałych uzgodnione z
Zarządem członka podlegają zwrotowi na rzecz Związku, z uwzględnieniem stopnia amortyzacji.

§ 39. 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. Zamiar usunięcia członka ze Związku należy oznajmić członkowi najpóźniej na 30 dni przed dniem
zamierzonego usunięcia.

3. Rozliczenie finansowe z usuniętym członkiem następuje na koniec okresu obrachunkowego na
warunkach określonych każdorazowo przez Zgromadzenie w drodze uchwały.

§ 40. Ustępującemu, względnie usuniętemu ze Związku członkowi należy zwrócić równowartość tego,
co wniósł lub wpłacił za udział. Przy zwrocie można potrącić wartość świadczeń Związku na rzecz gminy.

§ 41. Rozwiązanie Związku następuje:
1. wskutek zgodnych uchwał rad gmin wszystkich członków Związku,
2. wskutek uchwały Zgromadzenia.

§ 42. W wypadku rozwiązania Związku, jego majątek, po zaspokojeniu wszelkich zobowiązań i roszczeń
wierzycieli, przechodzi na rzecz dotychczasowych członków Związku odpowiednio do ich udziałów.
Pierwszeństwo do przejęcia urządzeń Związku, przedsiębiorstw i zakładów Związku mają te gminy, na
obszarze których owe urządzenia, zakłady i przedsiębiorstwa się znajdują.

§ 43. Likwidatorów Związku powołuje Zgromadzenie. Do obowiązków likwidatorów należy
przeprowadzenie kontroli dokumentacji Związku, ustalenie stanu majątkowego Związku i opracowanie planu
likwidacji.



Ocena na: 2008.01.22 - Lubus.02.111.1306 - tekst pierwotny

System Informacji Prawnej Lex (Lex dla Samorządu Terytorialnego) 01/2008 7

§ 44. Plan likwidacji zatwierdza Zgromadzenie po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej.

§ 45. Zatwierdzony plan likwidacji Związku wywiesza się w siedzibie Związku i przesyła do wiadomości
organowi nadzorczemu.

§ 46. 1. Po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia planu likwidacji Związku członkowie przejmują
przypadające im części majątku, chyba, że zgłoszono wobec planu zastrzeżenie uzasadniające jego
zmianę.

2. Zgłoszone wobec planu likwidacji zastrzeżenia rozpatruje Zgromadzenie.

§ 47. Nie odebrane kwoty pieniężne przeznaczone na zaspokojenie roszczeń osób trzecich składa się
do depozytu sądowego.

Część V

Nadzór nad Związkiem

§ 48. 1. Związek jako komunalna osoba prawna podlega nadzorowi prawnemu Wojewody Lubuskiemu
w zakresie określonym ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 1996r. Nr 13, poz.
74 z późn. zm.) i budżetowemu Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie nadzoru i kontroli gospodarki
finansowej określonymi ustawą o samorządzie gminnym i odrębnymi przepisami prawnymi.

§ 49. 1. Decyzja organu nadzorczego może być zaskarżona do Naczelnego Sądu Administracyjnego, z
powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

2. Skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego składa ten organ Związku którego uchwałę, decyzję
lub postanowienie uchylił lub zmienił organ nadzorczy.

3. Skargę wnosi się do Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, który wydał
zaskarżoną decyzję nadzorczą.

Część VI

Postanowienia końcowe

§ 50. Zmiana niniejszego statutu następuje w trybie przyjętym dla uchwalenia Statutu.

§ 51. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia przez Wojewodę Lubuskiego w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego, zgodnie z art. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 5 października 2001r w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków Międzygminnych oraz
ogłaszania Statutów Związku (Dz. U. Nr 121, poz. 1307).

ZAŁĄCZNIK Nr 1

1. Gmina Wschowa
2. Gmina Krzywiń
3. Gmina Osieczna
4. Gmina Krzemieniewo
5. Gmina Święciechowa
6. Gmina Wijewo
7. Gmina Przemęt
8. Gmina Jemielno
9. Gmina Lipno
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ZAŁĄCZNIK Nr 2

Zasady zarządzania majątkiem Związku

1. Poszczególni członkowie Związku uczestniczą w Związku majątkiem.
2. Majątek wniesiony przez gminy, stanowi majątek Związku. Wnoszony on jest na podstawie protokołu

zdawczo - odbiorczego środka trwałego "PT". Dokument ten podlega ewidencji w księdze środków trwałych.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1989r mówi o uznaniu składników majątkowych środki
trwałe, jeżeli spełniają trzy kryteria:
1. są kompletne i zdatne do użytkowania,
2. ich wartość początkowa lub koszt wytworzenia są wyższe od 5 mln zł,
3. ich okres użytkowania przekracza rok.

Z punktu widzenia funkcji, jakie poszczególne obiekty spełniają, rozróżnia się trzy zasadnicze zbiory:
* pierwszy - nieruchomości obejmujący 3 grupy (budynki, budowle i melioracje),
* drugi - obejmujący, maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia,
* trzeci - obejmujący środki transportu.

Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych wyodrębnia 10 grup.
3. W przypadku nieodpłatnego otrzymania środka trwałego należy żądać od strony przekazującej

sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego.
4. Wydzierżawienie lub wynajmowanie przedmiotów majątkowych Związku, odbywa się uchwałą

Zarządu. Podstawą jest wystawienie dowodu "MT" (zmiana miejsca użytkowania).
Uchwałą Zgromadzenia jest likwidacja urządzeń Związku .
Likwidacja odbywa się na podstawie wystawienia dowodu " LT"

5. Majątkiem Związku zarządza Zarząd. Jest on wyodrębniony od majątku członków Związku. Majątek
wygospodarowany przez załogę stanowi majątek Związku.

6. Dochody uzyskane z majątku powinny być użyte na prowadzenie działalności i utrzymanie Związku.
7. Wartość środków trwałych ulega zwiększeniu poprzez:

* przyjęcie do eksploatacji nowych inwestycji,
* zwiększenie wartości na skutek ich przeceny,
* nieodpłatnie otrzymane,
Księgowość Związku jest prowadzona odrębnie od księgowości członków Związku.
* Zakup nowych środków.
Zmniejszenia następują poprzez:
* Wycofanie z eksploatacji (postawionych w stan likwidacji),
* przekwalifikowanie na wyposażenie.

8. W przypadku rozwiązania Związku, jego majątek przechodzi na rzecz dotychczasowych członków
Związku.
Rozwiązaniem Związku zajmują się likwidatorzy powołani przez Zgromadzenie. Do ich obowiązku należy
ustalenie stanu majątku Związku.

9. Po upływie 6 - ciu miesięcy od dnia ogłoszenia planu likwidacji Związku, członkowie przejmują
przypadające im części majątku.


