
 
 

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 9 czerwca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin  Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego 

z siedzibą w Ostródzie  

Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) ogłasza się zmianę statutu Związku Gmin  
Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z siedzibą w Ostródzie, wpisaną do rejestru związków 
międzygminnych w dniu 26 maja 2020r., o treści jak w załączniku do obwieszczenia. 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Artur Chojecki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2020 r.

Poz. 2525



Załącznik do  obwieszczenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu 
Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego  
z siedzibą w Ostródzie 

 

STATUT 

Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego 

CZĘŚĆ I. 
Postanowienia ogólne  

§ 1. 1.     Niniejszy Statut określa zasady funkcjonowania związku powiatowo-gminnego pod nazwą: 
Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, zwanego dalej „Związkiem”. 

2. Siedzibą Związku jest miasto Ostróda. 

§ 2. 1.     Członkami (uczestnikami) Związku są: 

1) gmina Elbląg; 

2) gmina Iława; 

3) gmina Małdyty; 

4) gmina Miłomłyn; 

5) gmina Morąg; 

6) gmina Ostróda; 

7) gmina Pasłęk; 

8) gmina Rychliki; 

9) gmina Zalewo; 

10) gmina miasto Elbląg; 

11) miasto Iława; 

12) miasto Ostróda; 

13) Powiat Elbląski; 

14) Powiat Iławski; 

15) Powiat Ostródzki. 

2. Związek ma charakter otwarty i powołany został na czas nieokreślony. 

§ 3. 1.     Związek działa na podstawie Rozdziału 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511, z późn. zm.). 

2. Związek posiada osobowość prawną. 

CZĘŚĆ II. 
Zadania Związku 

§ 4. 1.     Zadaniami Związku są: 

1) promocja walorów przyrodniczo-kulturowych Kanału Elbląskiego i jego okolic, terenów Żuław 
i Pojezierza Iławskiego oraz gmin i powiatów będących członkami Związku; 

2) przygotowywanie i realizacja strategii, programów i planów rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru 
w zakresie sieciowych projektów inwestycyjnych w ekologię, ochronę środowiska, dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego, infrastrukturę komunikacyjną i turystykę, 

3) propagowanie żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej; 

4) wspieranie restytucji i rewitalizacji lokalnych dróg i szlaków wodnych; 
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5) propagowanie działań proekologicznych, ochrony środowiska i przyrody; 

6) wspieranie ochrony i opieki nad zabytkami, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

7) propagowane idei i zasad zrównoważonego rozwoju; 

8) wspieranie turystyki i krajoznawstwa, w tym turystyki wodnej i rozwoju terenów rekreacyjnych; 

9) popularyzacja sportów wodnych oraz wypoczynku rodzin, dzieci i młodzieży; 

10) wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości; 

11) współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi w kraju i za granicą, realizującymi zadania i cele 
zbieżne z niniejszym Statutem. 

2. Związek realizuje cele, określone w ust. 1, między innymi poprzez prowadzenie działalności 
edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej. 

CZĘŚĆ III. 
Organy Związku 

§ 5. Organami Związku są: 

1) Zgromadzenie Związku, zwane dalej „Zgromadzeniem” – jako organ stanowiący i kontrolny Związku; 

2) Zarząd Związku, zwany dalej „Zarządem” – jako organ wykonawczy Związku. 

§ 6. 1. Każdy członek Związku posiada w Zgromadzeniu po 2 przedstawicieli. 

2. Z mocy prawa w skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie (burmistrzowie, prezydenci) gmin i starostowie 
powiatów uczestniczących w Związku. Na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta) lub starosty rada gminy lub 
powiatu może powierzyć reprezentowanie gminy lub powiatu w Zgromadzeniu odpowiednio zastępcy wójta 
(burmistrza, prezydenta), wicestaroście lub radnemu danej gminy bądź powiatu. 

3. Poza osobami wymienionymi w ust. 2, w skład Zgromadzenia wchodzą dodatkowo przedstawiciele – po 
1 osobie z każdej gminy i każdego powiatu będącego członkiem Związku, wybrani przez odpowiednią radę 
gminy i radę powiatu. 

§ 7. 1. Kadencja Zgromadzenia pokrywa się z kadencją rad gmin i powiatów. 

2. Po zakończeniu kadencji członkowie Zgromadzenia pełnią swoje funkcje do czasu wejścia w  ich prawa 
i obowiązki nowych członków Zgromadzenia. 

§ 8. 1. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów statutowej liczby 
członków Zgromadzenia. 

2. Każdy przedstawiciel członka Związku w Zgromadzeniu posiada 1 głos. 

§ 9. 1. Członek Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw wraz z uzasadnieniem w stosunku do 
uchwały Zgromadzenia w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia. 

2. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy. 

3. Sprzeciw nie może być zgłoszony do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy. 

§ 10. 1. Zgromadzenie wybiera ze swego grona przewodniczącego Zgromadzenia i jednego 
wiceprzewodniczącego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym. 

2. Przewodniczący Zgromadzenia organizuje pracę Zgromadzenia i przewodniczy obradom. 

3. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni wiceprzewodniczący.  

§ 11. 1. Zgromadzenie odbywa posiedzenia zwyczajne, w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół 
roku. 

2. Posiedzenie Zgromadzenia zwołuje przewodniczący Zgromadzenia, a w razie jego nieobecności 
wiceprzewodniczący. 

3. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia nowej kadencji zwołuje oraz obradom przewodniczy do czasu 
wyboru nowego przewodniczącego Zgromadzenia – przewodniczący Zgromadzenia poprzedniej kadencji. 
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4. Na pisemny wniosek Zarządu lub na pisemny wniosek co najmniej 1/4 liczby członków Zgromadzenia, 
przewodniczący zobowiązany jest zwołać Zgromadzenie w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

5. W przypadku niezwołania Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 3, uprawnienia do zwołania 
Zgromadzenia przechodzą na wójta (burmistrza, prezydenta) gminy, na obszarze której znajduje się siedziba 
Związku. 

6. W przypadku niezwołania Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 4, uprawnienia do zwołania 
Zgromadzenia przechodzą na wnioskodawcę. 

§ 12. 1. Posiedzenia Zgromadzenia są jawne. 

2. Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane przez protokolanta, wyznaczanego przez 
przewodniczącego obrad w momencie ich rozpoczęcia. 

3. Protokół z obrad powinien być odczytany i przyjęty przez Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu. 

4. Protokół z obrad podpisuje przewodniczący obrad oraz protokolant. 

§ 13. 1. Do właściwości Zgromadzenia należą wszystkie sprawy pozostające w  zakresie działania Związku, 
o ile ustawy i niniejszy Statut nie stanowią inaczej. 

2. Do wyłącznej właściwości Zgromadzenia należy: 

1) wybór i odwołanie oraz określanie ilości członków Zarządu w danej kadencji; 

2) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu; 

3) określanie wysokości rocznej składki członkowskiej oraz innych świadczeń na rzecz Związku; 

4) uchwalanie budżetu (planu finansowego) Związku, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz 
podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu; 

5) określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania; 

6) podejmowanie uchwał w sprawach zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów; 

7) ustalanie rodzaju i ilości stanowisk pracy w administracji Związku; 

8) powoływanie i odwoływanie oraz określanie ilości członków Komisji Rewizyjnej; 

9) uchwalanie i dokonywanie zmian Statutu Związku; 

10) rozpatrywanie skarg i zażaleń członków Związku dotyczących działalności Związku, Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej; 

11) powoływanie i odwoływanie likwidatora Związku. 

§ 14. 1. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd. 

2. Kadencja Zarządu pokrywa się z kadencją Zgromadzenia. 

3. Po upływie kadencji Zgromadzenia, Zarząd działa do czasu wyboru nowego Zarządu.  

§ 15. 1. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 9 osób wybieranych i odwoływanych przez Zgromadzenie 
spośród jego członków – na okres kadencji Zgromadzenia. 

2. Dopuszczalny jest wybór członków Zarządu spoza członków Zgromadzenia w liczbie nieprzekraczającej 
1/3 składu Zarządu. 

3. W skład Zarządu wchodzi przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz członkowie w liczbie 1-7. 

4. Wybór członków Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym. Na każdego członka Zarządu głosuje się 
osobno. 

5. Członkowie Zarządu i członkowie komisji powołanych przez Zgromadzenie pełnią swoje funkcje 
społecznie. 

§ 16. 1. Odwołanie całego Zarządu lub poszczególnych jego członków następuje w głosowaniu tajnym, 
bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia. 

2. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w każdym momencie. 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2525



3. Rezygnację z członkostwa w Zarządzie przyjmuje Zgromadzenie podczas najbliższego posiedzenia, 
w przypadku nieprzyjęcia, staje się ona skuteczna wraz z zakończeniem posiedzenia. 

4. Zgromadzenie przeprowadza głosowanie w sprawie odwołania całego Zarządu po zapoznaniu się 
z opinią Komisji Rewizyjnej. 

5. W razie odwołania całego Zarządu lub obniżenia się ilości jego członków poniżej liczby określonej 
zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 1, Zgromadzenie w ciągu 1 miesiąca wybiera nowy Zarząd lub uzupełnia odpowiednio 
jego skład. 

6. Odwołany Zarząd lub jego poszczególni członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru 
nowego Zarządu lub poszczególnych jego członków. Zgromadzenie może zwolnić członka Zarządu z tego 
obowiązku. 

7. Przepis ust. 6 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia rezygnacji przez cały 
Zarząd. 

§ 17. 1.     Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia oraz zadania Związku określone niniejszym Statutem 
i przepisami prawa. 

2. Do właściwości Zarządu należy w szczególności: 

1) reprezentowanie Związku na zewnątrz; 

2) zarządzanie mieniem Związku; 

3) wykonywanie uchwał Zgromadzenia, w tym budżetu Związku; 

4) składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności, z wykonania budżetu i stanu mienia Związku; 

5) przygotowywanie materiałów, w tym projektów uchwał, na posiedzenia Zgromadzenia; 

6) prowadzenie rejestrów uchwał podjętych przez Zgromadzenie, Zarząd i Komisję Rewizyjną; 

7) wnioskowanie do Zgromadzenia o przystąpienie, wystąpienie lub wykluczenie członka ze Związku; 

8) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych utworzonych przez Zgromadzenie. 

3. Zarząd jest odpowiedzialny za wykonanie budżetu Związku. 

§ 18. 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co 
najmniej połowy obowiązującego składu organu. 

2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. 

§ 19. 1. Przewodniczący Zarządu reprezentuje Związek na zewnątrz. 

2. Do zadań przewodniczącego Zarządu należy: 

1) organizowanie pracy oraz zwoływanie posiedzeń Zarządu; 

2) przewodniczenie obradom posiedzeń Zarządu; 

3) uczestniczenie w posiedzeniach Zgromadzenia oraz składanie sprawozdań 

z działalności Zarządu; 

4) składanie sprawozdań ze swej działalności na posiedzeniach Zarządu; 

5) podejmowanie czynności należących do właściwości Zarządu w sprawach pilnych, które następnie 
wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu; 

6) wykonywanie obowiązków kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników administracji Związku. 

3. W przypadku nieobecności przewodniczącego, jego obowiązki pełni wiceprzewodniczący lub członek 
Zarządu upoważniony przez Przewodniczącego. 

§ 20. 1. Zarząd odbywa posiedzenia zwyczajne, w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. 

2. Posiedzenie zwołuje przewodniczący Zarządu, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący. 
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3. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/2 liczby członków 
Zarządu, przewodniczący zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu w ciągu 7 dni od daty złożenia 
wniosku. 

4. W przypadku niezwołania posiedzenia Zarządu, o którym mowa w ust. 3, uprawnienia do zwołania 
posiedzenia przechodzą na wnioskodawcę. 

5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane przez protokolanta, wyznaczanego przez przewodniczącego 
obrad w momencie ich rozpoczęcia. 

6. Protokół z obrad winien być odczytany i przyjęty przez Zarząd na najbliższym posiedzeniu. 

7. Protokół z posiedzenia podpisuje przewodniczący obrad oraz protokolant. 

CZĘŚĆ IV. 
Kontrola Zarządu 

§ 21. 1. Zgromadzenie sprawuje bieżącą kontrolę nad działalnością Zarządu za pośrednictwem Komisji 
Rewizyjnej. 

2. Komisja Rewizyjna bada sprawozdanie z działalności Związku, bilans Związku 

i zamknięcie ksiąg rachunkowych Związku na koniec roku bilansowego, złożone Zgromadzeniu.  

3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Związku i występuje z wnioskiem do Zgromadzenia 
w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu. 

§ 22. 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych spośród członków Zgromadzenia. 

2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być powołani członkowie Zarządu, przewodniczący 
i wiceprzewodniczący Zgromadzenia oraz pracownicy Związku. 

3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz członkowie w  licznie 
1-3. 

4. Komisja Rewizyjna dokonuje spośród siebie wyboru osób funkcyjnych. 

5. Zasady dotyczące wyboru Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio do odwołania Komisji.  

§ 23. 1. Do zadań przewodniczącego Komisji Rewizyjnej należy: 

1) organizowanie pracy oraz zwoływanie posiedzeń Komisji Rewizyjnej; 

2) przewodniczenie obradom posiedzeń Komisji Rewizyjnej. 

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego, jego obowiązki pełni wiceprzewodniczący.  

3. Komisja Rewizyjnej obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Komisji w  miarę 
potrzeb. 

4. Na pisemny wniosek przewodniczącego Zgromadzenia lub pisemny wniosek członka Związku, 
przewodniczący Komisji zobowiązany jest zwołać posiedzenie Komisji Rewizyjnej w  ciągu 7 dni od daty 
złożenia wniosku. Składający wniosek zobowiązany jest wskazać przyczynę uzasadniającą wniosek. 

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane. Protokół z obrad winien być odczytany i przyjęty 
przez Komisję Rewizyjną na najbliższym posiedzeniu. Protokół podpisują członkowie Komisji obecni na 
zaprotokołowanym posiedzeniu. 

§ 24. 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy 
obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej. 

2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. 

3. Członek Komisji Rewizyjnej może zostać czasowo wyłączony z prac Komisji, jeżeli zachodzą 
okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do jego interesu prawnego. 

O wyłączeniu każdorazowo rozstrzyga Zgromadzenie. 

4. Ze swej działalności Komisja Rewizyjna składa sprawozdania Zgromadzeniu, dostarczając jednocześnie 
odpis sprawozdania Zarządowi. 
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CZĘŚĆ V. 
Majątek i gospodarka finansowa Związku 

§ 25. 1. Poszczególni członkowie Związku wnoszą składki roczne w terminie do 31 marca każdego 
kolejnego roku budżetowego, w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie. 

2. Nowi członkowie Związku obowiązani są wnieść pierwszą składkę w całości w terminie jednego 
miesiąca od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego zmiany 
Statutu spowodowanej przyjęciem nowych uczestników Związku, natomiast dalsze składki w terminie do 
31 marca każdego kolejnego roku budżetowego. 

3. Wniesione składki stanowią majątek Związku. 

§ 26. 1. Majątek Związku jest odrębny od majątku członków Związku i jest odrębnie zarządzany. 

2. Księgowość Związku jest odrębnie prowadzona od księgowości członków Związku. 

3. Związek samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, 
przy zachowaniu wymogów zawartych w przepisach prawa. 

§ 27. 1. Oświadczenia woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem składają przewodniczący 
i członek Zarządu. 

2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych wobec osób trzecich, do 
jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Głównego księgowego Związku lub osoby przez niego 
upoważnionej. 

§ 28. 1. Dochody z majątku Związku powinny być użyte na prowadzenie działalności statutowej 

i utrzymanie Związku. 

2. Dochodami Związku są: 

1) dochody z majątku, w tym z obiektów i urządzeń Związku; 

2) składki i świadczenia członków Związku; 

3) dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy; 

4) jednorazowe wpływy uzyskane ze sprzedaży części majątku, 

5) inne. 

§ 29. 1. Członkowie Związku zobowiązani są uiszczać niezbędne świadczenia na rzecz Związku, w  tym 
roczne składki członkowskie. 

2. Za podstawę wymiaru rocznej składki członkowskiej od poszczególnych członków Związku – gmin, 
przyjmuje się iloczyn wskaźnika składki „gminnej” na jednego mieszkańca (uchwalanego przez Zgromadzenie) 
i liczby mieszkańców danej gminy, według stanu na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego 
świadczenie. 

3. Za podstawę wymiaru rocznej składki członkowskiej od poszczególnych członków Związku – powiatów, 
przyjmuje się iloczyn wskaźnika składki „powiatowej” na jednego mieszkańca (uchwalanego przez 
Zgromadzenie) i łącznej liczby mieszkańców gmin danego powiatu, będących członkami Związku, według 
stanu na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego świadczenie. 

§ 30. 1. Członkowie Związku uczestniczą w kosztach wspólnej działalności, zyskach oraz pokrywaniu strat 
Związku na zasadach określonych przez Zgromadzenie w drodze odrębnej uchwały. 

2. W przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, członkowie Związku uczestniczą w kosztach 
wspólnej działalności, zyskach oraz pokrywaniu strat Związku w proporcjach ustalonych zgodnie z zasadami 
określonymi w § 29 ust. 2 i 3. 

§ 31. 1. Zarząd Związku przygotowuje projekt budżetu Związku i przedkłada go do uchwalenia 
Zgromadzeniu. 

2. Budżet jest uchwalany przez Zgromadzenie do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, lecz 
nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 2525



3. Zawiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi Zgromadzenia poświęconego uchwaleniu budżetu 
dostarcza się członkom Związku co najmniej na 14 dni przed wniesieniem pod obrady Zgromadzenia. 

4. Do gospodarki finansowej Związku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące gospodarki finansowej 
powiatu. 

§ 32. Odpowiedzialnym za prowadzenie księgowości Związku jest Główny Księgowy Związku.  

§ 33. Najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po upływie roku budżetowego Zarząd składa Zgromadzeniu 
sprawozdanie roczne z realizacji budżetu Związku. 

§ 34. 1. Mieszkańcy gmin i powiatów będących członkami Związku mają pierwszeństwo 

w korzystaniu z obiektów i urządzeń Związku. 

2. Wszystkie gminy i powiaty wchodzące w skład Związku korzystają z obiektów i urządzeń Związku na 
równych prawach. 

3. Wnioski w prawie udostępnienia obiektów i urządzeń kierowane są do Zarządu. 

W przypadku zbiegu podań decyduje kolejność zgłoszeń oraz stopień realizacji celów statutowych 
Związku. 

§ 35. 1. Związek odpowiada całym swoim majątkiem za przyjęte zobowiązania wobec osób trzecich.  

2. Członkowie występujący ze Związku odpowiadają za zobowiązania Związku powstałe do chwili ustania 
członkostwa w Związku. 

CZĘŚĆ VI. 
Członkostwo 

§ 36. 1. Z wnioskiem o przystąpienie do Związku występuje zainteresowana rada gminy lub powiatu. 

2. Do wniosku załącza się stosowną uchwałę rady gminy lub powiatu zawierającą deklarację rady 
w sprawie przystąpienia do Związku i przyjęcia jego Statutu. 

§ 37. 1. Przystąpienie do Związku wymaga w kolejności: 

1) uchwały zainteresowanej rady gminy lub powiatu w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Związku oraz 
przyjęcia jego Statutu, podjętej bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady; 

2) uchwały Zgromadzenia o przyjęciu w poczet członków Związku zainteresowanej gminy lub 
zainteresowanego powiatu. 

2. Przystąpienie i wystąpienie (w tym wykluczenie) gminy lub powiatu – członka Związku powoduje 
zmianę jego Statutu. 

§ 38. Członkostwo w Związku ustaje w razie: 

1) rozwiązania Związku; 

2) wystąpienia ze Związku; 

3) wykluczenia ze Związku; 

4) utraty osobowości prawnej. 

§ 39. 1. Wystąpienie ze Związku może nastąpić z końcem roku kalendarzowego, z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, po przedstawieniu Zgromadzeniu za pośrednictwem Zarządu 
stosownej uchwały zainteresowanej rady gminy lub powiatu. 

2. Wykluczenie ze Związku może nastąpić w przypadku działania członka na szkodę Związku lub działania 
wbrew zapisom i postanowieniom niniejszego Statutu. Wykluczenie wymaga odrębnej uchwały Zgromadzenia. 

3. W przypadku wystąpienia i wykluczenia stosuje się odpowiednio zapisy dotyczące przystąpienia. 

§ 40. 1. Likwidacja Związku następuje: 

1) gdy liczba członków spadnie poniżej trzech; 

2) wskutek zgodnych uchwał rad gmin i powiatów większości 2/3 członków Związku. 
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2. W przypadku ustania członkostwa, były członek Związku ma obowiązek uregulowania  

w terminie ustalonym przez Zgromadzenie wszystkich zobowiązań w stosunku do Związku. Byłemu 
członkowi nie przysługują też żadne roszczenia o zwrot opłaconych składek, jak również nie podlegają 
zwrotowi nieruchomości oraz inne niepodzielne składniki majątkowe przekazane wcześniej Związkowi.  

§ 41. 1. Likwidację Związku przeprowadza likwidator powołany przez Zgromadzenie. 

2. Podjęcie uchwały o powołaniu likwidatora Związku jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu. 

3. W przypadku likwidacji Związku, jego majątek – po zaspokojeniu wszelkich zobowiązań 

i roszczeń wierzycieli – przechodzi na rzecz dotychczasowych członków Związku, 

w proporcjach ustalonych dla udziałów wniesionych do Związku w czasie całego okresu uczestnictwa 
w Związku. 

4. Pierwszeństwo do przejęcia obiektów i urządzeń Związku mają te gminy, na obszarze których te obiekty 
i urządzenia się znajdują – po spłaceniu pozostałych członków, stosownie do zasad określonych w ust. 3. 

CZĘŚĆ VII. 
Przepisy końcowe  

§ 42. Organem nadzoru nad Związkiem jest Prezes Rady Ministrów i Wojewoda Warmińsko-Mazurski, a w 
zakresie gospodarki finansowej Regionalna Izba Obrachunkowa właściwa dla siedziby Związku, zgodnie 
z Rozdziałem 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 

§ 43. Traci moc statut Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego opublikowany 
Obwieszczeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. pod pozycją 3782. 

§ 44. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. 
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