
U C H W A Ł A   Nr XIV/86/04 

Rady   Gminy   Gzy 

z dnia 03 czerwca 2004 roku. 

 
zmieniająca uchwałę Nr X/54/03 Rady Gminy Gzy z dnia 23 października 2003 roku w 

sprawie: przyjęcia Statutu związku międzygminnego pn. „Związek Gmin Ziemi 

Pułtuskiej”. 

 
 Na podstawie art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Gzy uchwala, co 

następuje: 

§ 1 

w Uchwale Nr X/54/03 Rady Gminy Gzy z dnia 23 października 2003 roku wprowadza się 

następujące zmiany w treści załącznika nr 1 Statut związku międzygminnego pn. „Związek 

Gmin Ziemi Pułtuskiej” 

1) § 8 otrzymuje nowe brzmienie: „Celem Związku jest wspólne wykonywanie zadań   

    publicznych gmin w zakresie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej”, 

2) W § 11 statutu związku międzygminnego wykreśla się słowa „i komisja rewizyjna”, 

3) W § 15 wykreśla się pkt. 17, 

4) § 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Jeśli zastępca przewodniczącego nie może zwołać  

    posiedzenia, jego obowiązki przejmuje najstarsza wiekiem osoba z pozostałych członków 

    Zgromadzenia”. 

5) § 19 statutu otrzymuje brzmienie „Pierwszą sesję Zgromadzenia organizuje oraz   

    przewodniczy obradom najstarszy wiekiem spośród ogółu przedstawicieli Gmin”. 

6) § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Nawiązanie stosunku pracy z Przewodniczącym    

    Zarządu, w tym określenie warunków płacy i pracy następuje po upływie roku od dnia   

    rejestracji  związku. 

7) W §  26 wykreśla się ust. 3. 

8) W § 29 pkt 4 statutu wykreśla się wyrazy „i zarząd”. 

9) W § 34 wykreśla się ust. 1, w ust. 2 słowa „bezwzględną większością głosów” zastępuje się  

    wyrazami „bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków zgromadzenia”. 

10) W § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Gminy mogą wnosić do Związku inny majątek nie  

      określony w ust. 1. 
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11) § 48 otrzymuje brzmienie „Z wnioskiem o przystąpienie do Związku występuje rada  

      gminy.  Wniosek powinien zawierać: uchwałę Rady Gminy o przystąpieniu do związku i  

      przyjęciu jego statutu”. 

12) W § 54 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „Jako ważną przyczynę likwidacji Związku określa   

      się: uznanie braku celowości dalszego działania związku przez gminy i ich wystąpienia ze  

      Związku tak, że chcących współpracować pozostaje mniej niż dwie gminy”, a  

      dotychczasowy ust. 2 oznacza się jako ust. 3. 

13) § 57 statutu otrzymuje brzmienie: „Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w   

      Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

PRZEWODNICZĄCY 
Rady Gminy Gzy 

Cezary Wojciechowski 


