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469. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

Z dnia 22 lipca 1929 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Spra
wiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego, Rolnictwa, Przemysłu i Handlu, Komuni
kacji , Robót Publicznych oraz Pracy i Opieki Spo
łecznej w sprawie wykonania rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 roku 

o związkach międzykomunalnych. 

Na podstawie art. 8 ust. 3, art. 20 ust. 2, art. 28 
ust. 2 oraz art. 49 rozporządzenia Prezyden ta R ze
czypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o związk ach 
międzykomunalnych (Dz. U. R. P . Nr. 39, po z. 386) 
zarzą,dza się co ,następuje: 

I. Organizacja związku między komunalnego. 

do art. 1 - 13 rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej. 

§ 1. Związki komunalne , które połączyły się 
w związ ek mię dzykomunalny lub przystąpiły do lUZ 

utwor zo nego z wiązku międzykomunalnego , są człon
kami danego związku międzykomunalnego bez wzglę
du na swój charakter prawny czy wys okość swych 
udziałów . 

§ 2. Statut związku międzykomunalnego po
winien zawierać wyraźne posta'nowienie , że dany 
związek międzykomunalny posiada prawo korporacji 
o samoistnej osobowośc i prawnej. 

Statut związku międzykomunalnego, który 
otrzymał charakter korporacji pra wa publicznego, 
powinien nadto zawierać wyraźne pos ta nowienie, że 
związek charakter ten posiada , 

§ 3. Zakre s działania każdego z wiąz ku mię
dz ykomunalnego ogranic za s ię :pod względem rzeczo-

wym tylko do tych poszczególnych zadań, ja kie ma 
spełniać W myś l statutu. 

§ 4. Jeżeli w statucie związku międzykomu
nalnego przewidziane z ostało utworzenie inn yc h or
ganów ustrojow ych 'poza: radą i zarządem związku np . 
wydziału związk owego, komisj i rewizyj,nej, komisyj 
specjalnych, ciał doradczych i t. p ., to organom tym 
można w statuci e powierzyć wykonywanie iylko 
tych funkcyj, wc hodzących w zakre s działania związ
ku, których ustawa lub rozporz ą dz enie nie przeka
zały wyraźn ie radzie l)lb zarządowi związ ku. 

§ 5. Kolegjalnemi organami wykonawczemi, 
w rozumieniu art. 3 roz'porządzenia Prezydenta R ze 
c.zypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o związ,kac a 
międzykomunalnych , s ą w szczególności: magistraty , 
kolegjalne zarządy gmin wiej skich, wydziały po wia 
towe i - w województwie poznańskiem i pomor
skiem - wydziały wojewódzkie. 

Kolegjalnemi orga nami korporacy j, nal eżącyc h 
do związku międzykomunalnego , s ą zarówno wyże j 
wymienione kolegjalne organa wykonawcze, jako też 
stanowiące organa tych korporacyj, a w szczegc ln o
śc i rady miejskie, rady gmin wiejskich, rady i sej niki 
powiatowe oraz s ejmiki wojewódzkie , 

Zastępców tych prze,ds ta wiciel i, k lórzy me 
wc hodzą z urzędu w skład r a dy związku, wybiera ten 
sam kolegjalny organ korporacji komunalnej r,ale
żąc ej do zwią:zku międzykomunalnego, który powo
łarlY jes t do dokonania wyboru odnośnych przecs ta
w ic ieli. 

Statut związku międzykomunalnego pOWlJ11en 
wyrażnie w skazać te koleg ja lne organa ko r poracyj, 
należąc yc h do związlku rn ię dzyko111unalnego, które 
dokonywać mają wyboru przedstawic ieli i zas t ępców 
przedstawicieli, nie wchodzącyc h z urzędu w skład 
r a dy zw i ązku mię dzykomun aln e ,~ o . 

Statut zw iązku międzykomun alnego może I sta
Ii ć , ż e stosunek liczb y prze dsta wicie li pll sz c:zegc, llle
go członka ,związ ku do ogólnej liczby członków rady 
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zwią:zku ma odpowiadać stosunkowi, w jakim udzia
ły odnośnych członków pozostają do sumy udziałów 
wszystkich członków związku - z tern jednak ogra
niczeniem. Żli! w zwią~ku międzykomunalnym, liczą
cym tr,zech lub więcej członków, liczba przedstawi
cieli je,dnego członka powinna być niższa od połowy 
liczby wlszystkich przedstawicie,li w radzie związku 
międzykomunalnego. 

Sta'tut związku między komunalnego powinien 
zawierać postanowienia o ro~dziale przedstawicieli 
mię,dzy cz.łonków związ,ku w wypadku zmian w skła
dzie związku lub zmian terytorjalnych w obszarze 
członków związku. 

§ 6. Rada związku międzykomunalnego po
winna się 'składać najmniej z czterech członków. 

Pracownicy związku międzykomunalnego nie 
mogą być członkami rady tego związku ani też tych 
organów ustrojowych, które powołane są do wyko
nywania kontroli. 

§ 7. Jeżeli statut związku międzykomunalne
go przewiduje perjodyczne odnawianie części składu 
rady związku międzykomunalnego, to odnawianie to 
doty,czyć może tych członków rady, którzy nie wcho
dzą w 1e,j skład z ur;zędu. . 

Osoba, będąca przedsta'wicielem jednego 
z członków związku, nie mo,że być równocześnie 
przedstawicielem innego członka związku międzyko
munalnego. 

W statucie związku między.komunalnego można 
postanowić, że przewodnictwo w radzie związku 
sprawuje nie prezes związku, lecz inna osoba, wy
brana p'l'zez radę związku z jej grona. 

§ 8. Prezesowi związku bez względu na to, 
czy jest członkiem rady czy 'nie, służy w radzie 
związ,ki.t oraz innych onganac.h stanowiących tylko 
głos doradczy. 

T o samo dotyczy wicepre'zesa związku, o ile 
zastęlpUlje prezesa, może 'zaś być prze.wi,dziane w sta
tucie związku co do innych członków zarządu związ
ku w razie ustanowienia 'zarządu ko,legjalnego. 

Jeżeli c.złonek rady został p,rezesem związ.ku 
międzykoiffiunal:nego, wówczas związkowi kOPlunal
nemu, którego przedstawicielem był prezes, służy 
prawo . wyboru .na Ijego miejsce innego przechta
wiciela. 

Osobą, stanowiącą jednoosobowy organ wyko
nąwczy je.dnego z członków związku, może być -
w rozumieniu art. 5 ust. 6 rozpor,ządzenia Prezyden
ta Rzeczypospolitej o z,wiązkach międzykomunal
nych - prezydent miasta, bUTmistrz, wójt lub sołtys. 
Art. 7 zdanie drugie tegoż rozporządzenia ma w przy
padkach, określonych art. 5 ust. 6 powołanego roz-
porządzenia, odpowiednie zastosowanie. . 

§ 9. Jeżeli statutem usta'nowiono. tylko je,dno
osobowy zarząd z'wiązku międzykomunalnego z upo
ważnieniem do przeka'za:nia jego praw i obowiązków 
w myś,l art. 7 rOZlporzącl.zenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej o związkach międzykomunatlnych, wówczas 
uohwałą rady ~iązku można p,rzekazać uprawnie
nia i ohowiąZlki tego zar,zą:du tylko osobie, -stanowią
cej jednoosobowy organ wykonawczy członka związ
ku międzykomunalnego (prezydentowi miasta, bur
mistrzowi, wójtowi, sołtysowi), wzglę.dnie sprawują-

cej urząd przewodniczącego kolegjalnego organu wy
konawczego członka związku; jeżeli zaś ustanowio
no koleg:jalny zarząd związku z upoważnieniem dla 
ra'dy do jego przekazania, wówCllas przekazanie to 
nast~pi tylko w stosunku do kolegjalnego organu, t. j. 
zarządu członka związku międzykomunalnego, przy
czem naileży równocześnie ustalić, kto z członków 
te·go organu jest prezesem i wiceprezesem związku. 

Jeżeli w statucie związku przekazano organowi 
jednego z członków związku między komunalnego tyl
ko niektóre uprawnienia i obowią.zki zRną.du związ
ku, wówczas należy rÓwnoc.ześnie oznaczyć organ, 
który ma spełniać ni~przekazane uprawnienia i obo
wiąz,ki tego zarządu a zarazem określić jego ustr6j 
(skład), sposób wybo·ru i odwołania oraz okres urzę
dowania. 

Za zgodą zwią.Z1ku komunalnego, którego orga
nowi powierzono :zarząd związku międzykomunalhe
go, można temuż związkowi powierzyć również pro
wadzenie biurowości związku międzykomunalnego. 

§ 10. Członkowie rady związku spełniają swe 
funkcje honorowo, mogą jednak otrzymywać zwrot 
kosztów podróży i wynagrodzenie za obecność na 
posiedzeniach, o ile to jest przewidziane w statucie 
związku. 

W statucie związku można postanowić, że stale 
w związku zatrudnieni członkowie zarządu mają pra
wo do stałe,go wynagrodzenia za pracę, oraz o,kreś!ić 
warunki poboru i wysokość tych wynag,rodzeń. 

Członkowie rady i zarządu związku nie mc·gą 
wchodzić w stosune,k osobiste·go dłużnika do związku 
bez 'speoja;lnej uchwały rady zwi'1zku. 

Rada związku może zawies1ć w czynnościach 
swego człQnka w tych wypadkach, w których zawie
szeniu ulega członek organ'.! zWiąZ'".'l komunalnego, 
którego przedstawicielem jest dany · : złonek rady. 
O uchwale zawieszającej w czynnościach członka ra
dy należy niezwłocznie zawia,cl.omić związek komu
nalny, którego ' dany członeK jest przeds~awicielem. 
Związek ten. decyduje os~,lt'ilc.znie o odwołaniu dan~
go' członka jako ~we~o przedstawidela w radzie ' 
związku mię·dzykomunó.he~'J. 

Członkowie zarządu związku ohowiąząni są 
brać udział w posiedzeniach rady związku. 

§ 11. W postanowieniach statutu związku mię- , 
dzykomunalnego o zdolności do powzięcia u€.hwał, · 
o stosunku głosów w głosowaniu i o spoilobie obra
dowania ora'z ur,zędowania organów związku między
komunalnego - należy w szczególności określić: 

a) w jakich odstępach czas'u i na ozyje zarzą
dzenie zwoływane być mają zwyczajne po'" 
siedzenia rady związku; 

b) w jakich wypa1dkach oraz na ,c'zyj wniosek 
i zarządzenie mają być zwoływane nadzwy
czajne posiedzenia rady związku l 

cl kto stanowi o porządku obrad rady związku 
oraz o dopus'zczeniu wniosków nieobiętych 
ustalonym porządkiem obraid; 

d) czy i w jakich Siprawaoh wymaga,na jest kwa
lifikowana obecność lub te·ż kwalifikowana 
więk,szość obecnych do powzięcia ważnej 
uchwały; 

e) czy i pod jakiemi warunkami - w braku 
obecn9śd .przepisanej ilości przedstawic.i.e-
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li - ra;da związku może powziąć lwa'żne 
uchwały bez względu na liczhę obecnych; 

f) które sprawy mają być unormowane we
wnętpznym regulaminem czynności związku 
międzykomunalnego ; 

g) organ wieloosobowy związku, którego człon
kowie upoważnieni są do wspólnego podpi
sywania dokumentów, zobowiązujących 
związek międzykomunalny. 

" § 12. Dla ułatwienia organizowania związ.ków 
międzykomunalnych ogłasza się równocześnie statut 
wzorowy, który stanowi załącznik do rozporządze-: 
nia niniejszego. . 

Uchylenia w statutach poszczególnych związ
ków międzykomunalnych od :statutu wzorowego są 
dopuszc.zarlne, odchylenia te jednak nie mogą się 
sprzeciwiać puepisom obowiązującym, a w szczegól
ności postanowieniom roz.porządzenia Prezydenta 
R"ecz~pospolitej o związkach międzykomunalnych 
i rozporządzenia niniejszego. 

§ 13. Dla utworzenia związku międzykomunal
nego powinny organy stanowiące związków komu
nalnych, łączących się w taki związek, uchwalić: 

1) zorganizowanie zwią~ku i przystąpienie do 
niego; 

. 2} przeKazanie związ.kowi tych poszczególnych 
zadań, które ma 'Sipełniać; . 

3} wysokość udziału, jaki przyjmują w związku, 
wz,ględnie - o ile statut przewiduje wyższą ponad 
udział odpowiedzialność ich za zobowiązania związ
ku - przyjęcie odpowiedzia1ności w tym za.kresie; 

4) fundusze potrzebne na uruchomienie i utrzy
manie związku; 

5) projekt statutu związku międzykomunalnego. 
Uchwały powzięte przez poszc,zególne związki, 

ma;jące utworzyć związek międzykomunalny, powin
ny być w .przedmiota:ch ad 1, 2 i 5 zgodne. 

§ 14. Przez właściwą wład.zę nadzofc2ą, wy
mienioną wart. 9 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej o związkach międzykomunalnych, 
należy rozumieć tę władzę nadzorczą, która w myśl 
art. 32 tegoż rozporządzenia jest właśówą dla związ
ku międzykomuna,lnęgo o projektowanym s-kładzie 
członków. W wypadku, wskazanym wart. 32 ust. 3 
tegoż rozporządzenia, wyzna(:zona władza nadzorcza 
powinna decyzję swoją i brzmienie proieKtu statutu 
związku między komunalnego przed załwierclaeniem 
całkowicie uzgodnić z odnośneml równorzędnemi 
władzami. 

Uc,hwały ,związ,ków komunalnych o zorganizo
waniu związku międzykomunalnego, jako też projek
ty statutów związkowych i projekty zmian tychże 
należy przedstawiać właściwei władzy nadzorczej 
w trzech egzempTarzach. Przy organizowaniu nowe
go związku należy nadto przedłożyć dwa egzempla
rze próhnego preIimina:rza dochodów i wydatków za
mierzonego związku. 

Jeżeli zadania;, Które ma spełniać zamierzony 
związek, dotyczą zakładania lub prowadzenia pew
nych zakładów, przedsiebiorstw lub innych unądzeń, 
należy ponadto przedło,,-yćpIany i koszhlrysy oraz 
oh!iczenie finansowania i eksploatacji odnośnych 
urz.ądz.ę.ń wraz z potrzebnemi materjałami orienta
~yjnemi. 

Przy zatwierdzaniu uc,hwał .związków komu.; 
nalnych o zorganizowaniu zwiąZlku między,komunaJ· 
nego projekt statutu telgo związku powinien być uwa
ż.any jako integralna część (załącznik) tych uchwał 
i podlegać jako taki równoczesnemu i łącznemu za· 
twierdzeniu. 

P'rze.dkł<ł1dając do zatwierdzenia uchwały 
w sprawie utwor.zenia zwi,\zku między;komunalnege; 
zwiąZlki komunalne, mające ucze.stniczyć w pr0>jekto", 
wanym związ,ku międzykomunalnym, powinny w,ska.; 
zać władzy na,dzorczej, kto uprawniony jest do dzia .. 
łania w ich wspólnem imieniu i do odbioru pism, za.; 
rządzeń i decyzyj władzy nadzorcze~ w Siprawie za.; 
mierzonego związku. 

§ 15. Ogranic.zenie, rozszerzenie, tudzież 
wszelka inna zmiana zakresu .zadań związk,umiędzy
komunalnego, skrócenie lub przedłużenie oznaczone
go w statucie okresu trwania związku mięrdzykomu •. 
nalnego oraz zmiana ustalonego statutem zak,resu 
odpowiedzialności człoIllków za zobowiązania związ", 
ku wymaga zawsze zmiany statutu, która przycho
dzi do skutku w ten sam sposób jak pierws.ze u:sta", 
lenie statutu. 

§ 16. Jeż.eli terytoria związków komuna;lnycB, 
mających uczetSŁniczyć wzwią:zku międzykomu:nal .. 
nym. mieszczą się na ohszarze ·dwóc,h związków ko
munClJlnych różnelgo stopnia, wówczas przed zatwier
dzeniem statutu właściwa władaa na,dzorcza powinna 
dać możność oświadczenia się najpierw związkowi 
komunalnemu niższego stopnia, a nasłęp'nie - dolą· 
czając oświadczenie tego związku - związkowi ko· 
munalnemu wyższego stopnra. . 

W razie uzależnienia zatwierdzenia ,statutu od 
wprowa,dzenia do niego zmian, ogłoszenie statutu 
z temi zmiana,mi nastą,pić maże dopiero po zawiado. 
mieniu właściwej władzy nadzorczej o przy;jęcin za
str.zeżonych zmian. 

W razie wniesienia ordwołania od zarządzenia, 
żądają,cego wprowadzenia zmian, do władzy nadzor
czej wyższej instancri, ogłoszenie zarządzenia za" 
twierdzającego or.az sameg0 statutu w:ą~fędnie jego 
zmian nastąpić może dopiero po wydaniu decyzji 
przez władzę nadzorczą wy~szei instancji i zgodnie 
z tą decyz.ją. 

§ 17. Ogłoszenie za.rządze.nia władzy nadzru-· 
czej. zatwieHłzającego statut związku międzykoIl'Lu
nalnego, z.mia·n tego zarządzenia orazsamel~o statutu 
względnie )eg.ozmian za,rządza na k oszt zaintell'eso
wanych związkó.w komunalnych właściwa ł§ 14} wła
dza nad;wrcza. 

Związek międzykomunalny może nabywać pra· 
wa i zaciągać zohowiązania oraz pozywać i być po
:zywanym dopie.r~ z dniem prawidłowego o~łoszenia 
zar·:ządzenia władzy nadzorczei. zatwierdzającego 
statut. 

Władze nadzorc.ze związków międzykomunal
nych obowiązane są prowadzić stały re:ie.str wszys'ł
kich na ich obszarze działania zlilrga.nizo'wanych 
związków międzykomunalnych z uwidocznieniem da
nych co do cha,raktenr, ustroju i działalności oraz 
gospodarki finans0wej tyc.h związków, tudzież codo 
późDie~szjch 'W tym względzie zmian. 

§ t8. Zazauania związku międzykomunafne. 
ia. w.chodzące W zakres Clidmini.straoii publicznej, 
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uważane będą przede wszystkiem te za,dania, które 
.należą do obowiązkowego z mocy 'przepisów praw
nych 'zakresu działania związków komunalnych, 
uczestniczących w odnośnym związku międzyko-
munalnym. . 

Nadanie związkowi międzykomunalnemu cha
rakteru korporacji praw,a publicznego nastąpić mo
że dopiero po zatwie,rdzeniu statutu związku mię

, Q;z~komunalnego i przepisowem opublikowaniu za
rząrdzeuia, zatwierdzającego statut. 

O ile już w chwili organizowania związku mię
dzykomunalnego i układania jego statutu istnieje za
miar wystevpienia z wnioskiem o nadanie temu związ

.,kowi charakteru kO l'1poracji prawa publicznego, mo
że być w ,statucie odrazu zawarte postanowienie, że 
związkowi przysługuje cha,rakter korp't>racji prawa 
publicznego, jako też przepisy określające prawa 
i obowiązki tego związ,ku, wynikające z charakteru 
korporacji prawa publicznego. W tym wypadku jed
nak 'W prze,dłożonym do zatwierdzenia statucie (prze
pisach końcowych) nowoorg.anizującego się związku 

. musi być zamieszczona k lauz.ula, że powyższe po-
stanowienie i przepisy statutu o przysługującym 
związ,kowi charakterze kor,porac:ji prawa puhliczne
go i wynikających z tego charakteru prawach i obo-

. wiązkach związku wejdą w życie dopiero z dniem 
ogłoszenia odnośnego rozporządzenia Rady Mini
strów w tym samym organie, - który był miarodaj 
ny dla ogło szenia statutu związku celem uzyskania 
przez związek osobowości prawnej (art. 10 rozpo
rządzenia Prezydęn ta Rzeczypo~politej o związkach 
międzykomunalnych) . 

§ 19. Do poboru opłat (cen) za używanie 
przedsiębiorstw związku międzykomunalnego oraz 
opłat za używanie urządzeń i zakładów dobra pu
blicznego tCllkiego związku mają zastosowanie prze
pisy usiawy z dnia 11 sierpnia 1923 roku o tymcza
sowem uregulowaniu finansów komunalnych (Dz. U. 

.R P. Nr. 94, poz. 747). a w szczególności postanowie
nia art. art. 27 - 30 te,j ustawy wraz z późniejszemi 
zmianami i uzupełnieniami. 

Do ściągania w drodze egzekucji administracyj
nej świadczeń członków na rzecz związków między
komunalnych o charakterze korporacyj prawa pu-, 
Blicznego mają zasto'sowanie przepisy .rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospo.Iite,j z dnia 22 marca 
1928 r. o postępowaniu przymusowem wadminj,stra
cji (Dz. U. R P . Nr. 36, poz. 342) . Natomiast do ścią
gania w drodze egzekucji administracyjnej opłat i do
płat na rzecz związków międzykomuna.lnych o cha
rakterze korporacyj prawa publicznego mają odpo
wie,dnie za,stosowanie przepisy art. 55 wymienionej 
ustawy z dnia 11 ,sierpnia 1923 r. o tymczasowem ure
gulowaniu finansów komunalnych i art. !ł6 te,jże usta
wy, zmieniony art. 2 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. (Dz. U . R 
P. Nr. 46, poz. 401). 

§ 20. W przedmiocie praw i obowiązków tu
dzież odpowiedzialności służbowej ez,łonków zarzą
du związku międzykomunarlnego posiadającego. cha
rakter korpo.racji prawa publicznego i - o ile statut 
inacze~ nie stanowi - także pracowników takiego 
związku mają zastosowanie przepisy, obowiązujące 
członków za,rządu i praco.wników zwiążków komu-

nalnych, uczes tniczących w związku międzykomu
nalnym,' a mianowicie : 

1) w razie uczestnictwa w związku międzyko
munClllnym więcej związków komunalnych różnego 
stopnia - przep~sy związku komunalnego najwyż
szego stopniaj 

2) jeżeli przy uczestnictwie w związku między
komunalnym związków komunalnych różnego stop
nia wchodzą w jego skład dwa lub więcej związków 
komunalnych tego samego najwyższego stopnia lub 
jeżeli w skład związku międzykomunalnego wcho-

• dzą wyłącznie związki komunalne jednakowego 
stopnia, to - z zachowaniem stale zasady ad l-za 
miarodajne uważać należy przepisy tego związku ko
munalnego, na którego obszarze znajduje się siedziba 
związku międzykomunalnegoj w razie zaś, gdyby sie
dziba związku nie znajdowała się na obszarze jed
nego z miarodajnych związków komuna,l.nych, pr~e
pisy tego z tych związków, którego udział w . związ
ku międzykomunalnym jest największy - a w razie 
równośc i udziałów, - ri:tórego zaludnienie jest wlęk
sze. W wypadku zmiany składu związku międzyko
munaJ.nego, posiadającego charakter korporacJi pn
wa publicznego , przepisy dotychczas miarodajne po
zostają nadalobowiązującemi, jak długo statut tego 
związku nie został pod tym względem zmieniony. . 

Uchwały związku międzykomunalnego ó cha
rakterze korp oracji prawa publicznego, ustalajqce 
stosunki służbowe pracowników związku międzyko
m unCilnego, wymagają zatwierdzenia władzy nadzlJr
czej (art . 36 ust . 1 rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej). 

II. Majątek i go.spo.darkazwiązków międzykomu
nalnych. 

do art. 14 - 20 rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej. 

§ 21. W ci.rtoŚć udziału każdego członka związ
ku międzykomunalnego - bez względu na to, z ja
kich przedmiotów udział ten się składa i czy zostal 
całkowicie wniesiony lub nie - powinna być w sta
tucie zw iązku określoną w gotówce. 

Określenie wysokości ' udziału członków 
w związku międzykomunalnym, jako też określenie 
rozmia,ru świadczeń członków na rzecz tego związku, 
nastąpić może w statucie, bądź to podług o.bszaru 
lub liczby ludności uczestniczących związków, bądź 
podług ,stopnia ich zainteresowania w za'daniach 
związ,ku lub podług przypisu podatków, bądź wresz
de podług tych wszystkich lub niektó,rych z tych 
okolicznośc i , albo też podług innych zasad, na które 
uczestniczący się zgodzą. 

Na udział członka w związku międzykomunal
nym może być policzona wartość urządzeń członka, 
przejętych przez związek. Podobnież poniesione 
przez członka koszta sprawowanej przezeń admini
stracji związku międzykomunalnego mogą być poli
czone na poczet wartości świadczeń tego. członka na 
rzecz związku. 

PrzYipadający nań udział powinien członek 
wnieść do związku międzykomuna.Inego w sposób 
określony statutem. Wniesiony udział wcho,dzi 
w skład ma.jątku związku międzykomunalnego i prze
chodzi do rozporządzenia tegoż związku. 
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Statut związku międzykomunalnego . zawierać 
powinien postanowienia o tern, w których wypad
kach, na podstawie czyjego zarządzenia i pod jakie
mi warunkami wpłacone sumy udziałów mogą być 
zwrócone członkom lub przez nich wycoJane. 

§ 22. Z wyjątkiem wypadków w ,statucie prze
widzianych lub na podstawie upo\'1ażnienia statuto
wego dopuszczalnych, związek międzykomunalny ma 
obowiązek przez cały czas swego istnienia zachować 
swój majątek, mający służyć trwale celom związku, 
w stanie wedle możności nieuszczuplonym. 

§ 23. Rozdzielenie nadwyżki do chodów nad 
wydatkami związku międzykomunalnego tudzież 
rozkład nie.doboru w wypadku, jeżeli własne docho
dy związku międzykomunalnego oraz świadczenia 
członków na pokrycie wydatków nie wystarczają, 
określone być może w statucie bądź we,dług okolicz
ności, przyjętych za podstawę określenia udziałów 
lub świadczeń, bądź też podług stosunku kwoty po
szczególnych udziałów lub świadczeń do ogólnej su
my w,szystkich udziałów lub świadczeń, bądź wresz
cie podług innych zasad, na które uczestniczący się 
godzą. . 

§ 24. Warunki korzystania z urządzeń i zakła
dów dobra publicznego tudzież z przedsiębiorstw 
związku między komunalnego ustalają przedewszyst
kiem regulaminy (statuty) odnośnych urządzeń, za
kładów lub przedsiębiorstw, uchwalone przez powo
łane do te,go w statucie związku organa ustrojowe 
związiku międzykomunalnego. 

Uchwały związku międzykomunalnego o cha
rakterze korporacji prawa publicznego, dotyczące 
takich regulaminów, wymagają zatwie,rdzenia wła
dzy nadzorczej (art . 36 ust. 1 rozp. Prez. Rzplitej). 

Postanowienia powyższe w niczem nie naru
szają przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 roku o nadzorze 
i kontroli instytucyj opiekuńczych (Dz. U. R. P. 
Nr. 40, poz. 354) -- w sprawach regulaminów zakła
dów o celach opieki społecznej 

Przepisy art. 31 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypo,s,politej o związkach między komunalnych 
mają zastosowanie także do rozstrzygnięć zarządu 
związku międzykomunalnego co do zażaleń i sprze
ciwów w sprawach, dotyczących korzystania z urzą
dzeń i zakładów dobra publicznego tudzież z przed
siębio,rsŁw związku międzykomunalnego, oraz 
w sprawach opłat i dopłat na te cele. 

§ 25. Wyższa ponad udział odpowiedzialnosć 
azłonków związku międzykomunalneg o za z <'l bowią
zania tegoż związku dosięgać może także całej su
my zobowiązań związku międzykomunalnego ,(od
powiedzialność ,solidarna) . W statucie związku ~ię
dzykomunalnego należy określić stosunek, w ,jakim 
poszczególni członkowie mają uczestniczyć w ewen
tualnych stratach z tytułu poniesionej odpowiedzial-
ności wyższej, . 
, W przedmiocie odpowiedzialności miejskich, 
powiatowych i wojewódzkich związków komunal
nych, organizujących wspólnie, iako związek między
komunalny, komunalną kasę oszczędności, miarodaj
ne są przepisy art. 3 ust. 2 i 3 oraz art. 4 ust. 2 i 3 roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
13 kwietnia 1927 ,1", o komunalnych kasac~ oszczęci-

--------------------
ności (Dz. U. RP. Nr. 38, poz. 339) oraz §§ 5, (J i 58 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrżnych i Mi
nistra Skarbu z dnia 26 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 44, poz. 424) . 

§ 26. W s'prawach administracji majątku 
przedsiębiorstw zakladów i urządzeń oraz gospodar
ki finansowej związków mię·dzykomunalnych, iElko 
też w sprawach zbywania i nabywania nieruchomo
ści oraz zaciągania pożyczek i lokowania kapita
łów, jak również w sprawach wymiaru i pooo;:u 
świadczeń, przewidzianych w rozporządzeniu Pre
zydenta Rzeczypo,spolite,j o związkach międzykomt:
nalnych i w rozporządzeniu niniejszem, obowiązują 
przedewszystkiem przepisy rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1924 r. 
o obowiąz.ku i sposobie pokrywania wydatków pczez 
związki komunalne (Dz. U. R P. Nr. 51, poz. 522) 
wraz z § 2 roz~o,rządzellia I Ministra Spraw We
wnętrznych oraz Ministra Skarbu z dnia 22 stycznil. 
1925 r. (Dz . U, R P. · Nr. 15, poz. 99) tudzież z roz
porządzeniem wykonawczem Ministra Spraw \Ve
wnętrznych, wydanem w porozumieniu z Ministrem 
Skarbu z dnia 28 czerwca 1926 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 75, poz , 433). rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 24 września 1926 r., wydanem 
w porozumien iu z Ministrem Skarbu w sprawie 
zmiany tego ostatniego rozporządzenia (Dz. U. R 
P. Nr. 101, poz, 587), oraz rozporzą.dzeniem Ministra 
Spraw Wewnętr.znych i Ministra Skarbu z dnia 
28 marca 1927 roku o kasowości i rachunkowośd 
związków komunalnych (Dz, U. R P . Nr. 38, 
poz. 345) jako też przepisy ustawy z dnia 11 ,sierpnia 
1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów ko
munalnych (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz . 747) wraz 
z później szemi zmianami. 

W odniesieniu do związków międzykomunal
nych o charakterze korporacyj prawa publicznego 
ma nadto zastosowanie rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 22 grudnia 1924 roku CJ usta; 
nawianiu delegatów rządowych przy poszczególnycn 
samorządach iub innych związkach prawnopublicz
nych (Dz. U. R. P. Nr. 113, poz. 1002) tudzież rozpo
rządzen:e Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lu
tego 1928 r. o sposobie lokowania funduszów przez 
osoby prawa p lblicznego, fundacje i osoby niewła
snowolne oraz o sposobie lokowania kaucyj , skła
danych z tytułu obowiązku publicznego (Dz. U. R. P. 
Nr. 17, poz. 141). 

O tern, które postanowienia z powyżs:zych 
przepisów mają być miarodajne w stosunku do po
szczególnych związków komunalnych ze względu na 
konkretny skład ich członków, ·decydują zasady 
ustalone wart. 20 ust. 1 w zdaniu pierwsżem pod 
a) - ·e) i w zdaniu ,drugiem tegoż ustępu . rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypo ~politej o związkach 
międzykomunalnych, przyczem postanowienia § 20 
ust. 1 p. 1 i 2 rozporządzenia ninie,jszego mają tutaj 
posiłkowe zas to,sowanie. 

III. Zmiany w składzie i rozwiązywanie związków 
między komunalnych. 

do art. 21 - 30 rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej. 

§ 27. O~ganstanowiący związku komunalnego. 
zamierzającego pr,zystąpić na członka związku mię-

1 .. 
"\ 
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dzykomunalnego, powlmen - po uzy.skaniu tymcza
sowe!j z,gody na przyjęcie swego związku ze strony 
związku międzykomunalnego - uchwaEć: 

1) przystąpienie do ,związku międzykomunal
nego; 

2) przekazanie ze swej strony związkowi tych 
szczególnych zadal'i, które ma on ,spełniać za zwią
zek przystępujący; 

3) wysokość udziału, jaki przyjmuje w związ
ku względnie -o ile statut przewiduje wyższą po
nad udział odpowiedzialność członków . za zobowią
zania związku - przyjęcie o,dpowiedzialności w tym 
zakresie; 

4) przyjęcie ,statutu tegoż związku mię.dzyko
munalnego w jego ostatnie m brzmieniu; 

5) przyjęcie szczególnych warunków, od któ
rych związek międzykomunalny uzależnia ostatecz
ną swoją zgodę na przystąpienie doń danego członka. 

Uchwały związków komunalnych, dotyczące 
przystąpienia do związku międzykomunalnego mogą 
być tylko wtedy zatwierdzone, o ile właściwej 
(§ 14) władzy nadzorczej przedłożonązo.stanie rów
nocześnie uchwała związku międzykomunalnego 
o przyjęciu odnośnego członka do związku i o ile za
twierdzenie uchwały o przyjęciu nie na;suwa zastrze
żeń. Władza nadzorcza związku mię.dzykomunalne
go o nowoprojektowanym składzie członków obo
wiązana: jest przed zatwierdzeniem odnośnych 
uchwał zasięgnąć opinji dotychczasowej władzy nad
zorcz~ interesowanego związku komunalnego i mię-
dzy.komunalnego. . . 

Przyjęcie uważa się za dokonane z .dniem ogło
szenia zarządzenia właściwej (§ 14) władzy nadzor
czej zatwierdzającego uchwały o przystąpieniu 
i przyjęciu w sposób przepisany dla ogłoszenia sta
tutu odnośnego związku między komunalnego. 

§ 28. Zmiana granic, skutkiem której związek 
~omunalny lub inna kOIiporaoja prawa publicznego 
uczestnicząca w związku międzykomunalnym nie 
przestaje istnieć, nie stanowi tytułu do żądania zmia
ny wysokości udziału względnie świadcz,eń członka 
na rzecz związku międzykomunalnego , o ile nie po
ciągnęła za sobą równocześnie zmiany zaintereso
wania członka w związku międzykomunalnym lub 
zmiany Z!dolności finansowej członka. 

Związek,U!prawniony do podniesienia roszcze
nia o ZIIIlianę wysokości udziału lub świadczeń z t y
tułul'lmiany zainteresowania lU!b zdolności finanso
wej w,skutek zmiany granic, powinien wystąpić z od
powiedniem żądaniem do związku zobowiązanego. 
W razie niedojścia do skntku porozumienia lub na 
skutek odwołania r02Jstrzyga w,spólna dla zaintereso
wanych związków władza nadzorcza. 

§ 29. W zakresie rozliczeń między członkiem 
związku międzykomunalnego z tytułu zmiany jego 
granic a ihI1y.mi członkami związ.ku międz)"komunal
nego oraz samym związkiem międzykomunalnym 
miarodajne są przedewszystkiem postanowienia, 
przewidziane w statucie związku międzykomunal
nego na wypa·dek zmian terytorjalnych w obszarze 
członków tego związku, 

§ 30. W statucie związku międzykomunalnegc 
można przewidzieć, że członek związku jest upraw
Dlony zgłosić swoje ustąpienie, a związek międzyko-

muna.Iny jest w prawie usunąć członka, !jeżeli zmia
na granic c złonka związku międzykomunalnego jest 
tego rodzaju, iż zupełnie uchyla zainteresowanie te
go c złonka w zadaniach związku. Termin 6-tygo
dniowy oznajmienia zamiaru us!tąpienia względnie 
usunięcia członka ze związku, o jakim mowa 

. wart. 24 ustęp 2 rozporządzenia Prezydenta Rze
cz)"pospolitej o związkach międzykomunalnych, na
leży liczyć wstecz od dnia zamierzonego ustąpienia 
względnie usunię c ia. 

Zatwierdzenie uchwały związku komunalnego 
o ustąpieniu ze związku międzykomunalnego nastą
pić może dopiero po wysłuchaniu zainteresowanego 
związku międzykomunalnego i władzy nadzorcze; 
ustępującego członka, - a zatwie.rdzenie uchwały 
związku międżykomunalnego o usunięciu członka 
związku tylko po wysłuchaniu odnośnego członka. 
W obu powyższych wypadkach zatwierdzenie od
nośnych uchwał może tylko wtedy nastąpić, l~żeli 
ustąpienie względnie usunięcie członka jest pbza
tern dozwolone na wa.runkach, określonych w sta
tucie związku. 

§ 31. Uchwały związków komunalnych o prze
dłużeniu istnienia zorganizowanego przez 'nie na 
czas ograniczony związku międzykomunalnego pod
legają zatwierdzeniu dotychczasowej wła,dzy nadt()r
czej związku rnię,dzykomunalnego. 

Władza nadzorcza może odmówić zatwieI1dze
nia, je ś li uzna, że przedłużeniu istnienia związku 
międzykomun alnego, zCiJrganizowanego na czas ogra
niczony, sprzeciwiają się powody miarodajne dla od
mowy zatwierdzenia uch,·\'ał o zorganizowaniu no
wego związku międzykomunalnego (ar,t. 9 ust. 2 roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o związ
kach międzykomunalnych). Przed zatwierdzeniem 
uchwał o przedłużeniu istnienia związku międzyko
munalnego, zorganizowanego na czas o,graniczony, 
władza nadzorcza powinna dać możność oświadcze
nia się temu związkowi komunalnemu względnie 
tym związkom komunalnym, na którego względnie 
których obszarze mieszczą s ię terytorja związków 
komunalnych, uczestniczących w dotychczasowym 
związku mięclzykomunalnym. 

Władza nadzol'Qza może uzależnić zatwiertłże
nie od wprowadzenia do >s tatutu zmian w myśl po
wyż'szych postanowień luh innych przepisów. 

Odmowę zatwierdzenia oraz żądanie wprowa
dzenia zmian należy umotywować . 

Zarządzenie władzy nadzorczej, zatwierdnjące 
uchwały o przedłużeniu istnienia związku między
komunalnego, zorganizowanego na czas o,granicta. 
ny, zmiany tego zarządzenia oraz ewentualI1e tmia
nystatutu dotychczasow~go związku należy podać 
do wiadomości w sposób, określony att. 19 roz,po
rządzenia Prezyde<n ta RzeczYPospulitej o związkach 
międzykomunalnych. 

§ 32. Władza nadzorcza może odmówić ża
twierdzenia uchwał członków związku mię,dzykomu
naln ego o rozwiązaniu związku m:ędzykomuna,lnego 
w szcze?ólności, je ż eli stwierdzi: 

a) że uchwały te nie zostały powzięteptzez 
wszys tk ic h członków związ,ku, tudzież 

b) jeźeii uchwały te nie wypowiadają wyraźnie 
zgody na rozwiązanie związku. 
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§ 33. Zarządzenie władzy nadzorcże,j, stwiet .. 
dzające rozwiązanie związku międzykomunalnego 
i zarządzające jego likwidację, należy ogłosić W spo
sób określony art. 10 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitelj o związkach międzykomunalhych. 

§ 34. Likwidacja związku międzykomunalne
go odbywa się pod nadzorem osobnego komisarza, 
którego wyznacza właściwa władza nadzorcza ,na 
koszt związku. 

Likwidatorów związku międzykotnunalnegó -
w przypadkac,h dobrowolne,go rozwiązania związku, 
upływu terminu, na jaki związek został zorganizowa
ny, oraz rozwiązania związku wskutek ubycia po
szczególnych członków, jeżeli statut tak stanowi lub 
jeżeli po tern ubyciu nie pozostanie co najmniej 
dwóch członków, - mianuje rada związku między
komunalnego, we wszystkich innych przypadkach
władza nadzorcza. 

Obowiązkiem likwidatorów ,jest przeptowa
dzić,-wedle możności przy współudziale komiśji re
wizyjnej związ,ku lub w jej braku przy współudziale 
specjalnie przez radę związku wyznaczonej komi
sji,-rewizję funduszów, ksiąg i rachunków związku 
oraz ustalić według daty ogłoszenia zarządzenia wła
dzy nadzo.rcze,j, stwierdza;jące,go rozwiązanie związ
ku międzykomunalnego, stan jego majątku _ przez 
stwierdzenie i porównanie pozycyj czynnych i bier
nych telgo majątku_ W stanie czynnym należy usta
lić osobno ogólną sumę wszystkich udziałów człon
kowskich, a w tern kwoty udziałów już wpłaconych 
o.raz kwoty udziałów niewpłaconych i wycofanych 
tych wszystkich członków, którzy w myśl art. 19 
wymienionego już wyżej rOZipo.rządzenia Prezydenta 
R zeczypospolitej za zobowiązania związku odpowia
dają . W stanie biernym należy ustalić wy'sokość 
·wszystkich zobowiązań rozwiązanego związku. 

Na tej p odstawie wypracowują likwidato.rzy 
plan likwidacji, który ohjąć powinien także wszyst
kie zakłady, przedsiębiorstwa i urzC\Jdzenia związku. 

§ 35. Plan likwidacji po,daje komisarz czą.do
wy do wiadomości rady związku oraz dotychczaso
wych cz.łonków ~wiązkuj Plan likwidaclji władza 
nadzorcza związku zatwier,dza po wysłuchaniu opinji 
dotychczasowych cz.łonków związku i ich wł8.ldz nad
zorczych. 

Zatwierdzony plan likwidacji lJlowinien być 
ogłoszony w sposób przepisany dla ogłoszenia sta
tutu związku. W ,o'głoszeniu tern należy wezwać 
wierzycie,li związku do odbioru należnych przedmio
tów lub kwot w przeciągu sześciu mielsięcy_ u,gło
szenie należy powtórzyć trzykrotnie co najmniej 
w dwutygodniowych odstępach cza,s,u. 

Termin sześciomiesięczny do odbioru liczy. się 
od dnia ostatniego ogłoszenia. 

§ 36. W ostatniem ogłoszeniu (§ 35, ust. 2) 
na,leży wezwać związki komunalne, którym w myśl 
art. 29 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezydenta Rz,ecży
pospolitej o związkach międzykomunalnych służy 
prawo przejęcia urządzeń rozwiązanego związku 
międzykomunalnego, aby w wyznaczonym im termi
nie zlgłosiły swe żądania co do przejęcia wspomnia
nych urządzeń. 

Żąda'nia, niezgłoszon'e w wyznaczonym termi
nie, nie będą uwz,ględnione. 

§ 37. Z chwilą ogłoszenia o zarządzeniu likwi
dacji związku międzykomunalnego wszelkie niewpła
cone jeszcze kwoty udziałów członków stają się 
płatne i na żądanie kon'ljisarza likwidacy;jnego powin
ny być wniesione do trzech mi:esięcy o,d tego ogło
szenia. 

Jeżeli członkowie związku przYięli za zobowią
zarnia związku międzykomunalnego odpowiedzial
ność w zakresie wyższym, niż wynoszą ich udzia
ły, wówczas - jeżeli płynne fundusze związku nie 
wystarczą na pokrycie jego zobowiązań ~ powinni 
w granica'ch przyjętej odpowie,dzialności dostarczyć 
odpowiednich środków także na pokrycie tego, co 
do zupełnego pokrycia brakuje . 

§ 38. Postępowanie likwidacyjne nie może być 
zamknięte przed upływem sześciu miesięcy od dnia 
ostatniego ogłoszenia wezwania do wierzycieli, 
o kt6rem mowa w § 35 ust. 2. 

Na zaspoko·jenie tych wierzycieli związku, 
którzy po odbiór swych wierzytelności do chwili za
mknięc.ia postę.powania likwidacyjnego się nie zgło" 
sili, złożoną być powinna odpowiednia kwota do de
pozytu sądowego. Z wierzytelnościami takiemi, o ile 
ich do upływu czasu przedawnienia wierzyciele nie 
podejmą, nale,ży post~pić w myśl za;sad ustalonv,-:h 
co do przeznaczenia względnie rozdziału nadwyżki 
majątku rozwiązanego związku. 

Z nCł!dwyżką majątku związku międzykgmunaI
ne~o, - pozostałą po zaspokojeniu wszystkich jego 
wierzycieli, którzy zgłosili się do dnia zamknię
cia: postępowania likwidacyjnego, a po złożeniu od
powiednich części do depozytu sądowego na zaspo
kojenie tych wierzycieli, którzy po odbiór swych 
wierzytelności do dnia zamknięcia postępowania li
kwidacyjnego się nie zgłosili, - należy postąpić sto
sownie do postanowień, przewidzianych na ten wy
padek statutem rozwiązanego związku międzyko
munalnego, a w braku przepisów statutowych 
w myśl art. 30 ustęp 2 rozporządzenia Prezydenta 
RzetzypdsPQlitej o związkach międzykoinunalhych. 
Rozdzill.ł nadwyżki nie może w każdym razie nastą
pić Wcześniej jak po upływie 6 miesięcy, licząc od 
dnia ostatniego 'ogłoszenia planu likwidacji (§ 35). 

O przeprowadzonej likw iJ a!:ji i za.mknię ,;iu po
,stę'Powania likwidacyjnego komisarz rząd ,)wy za
wiadamia członków roz.wiązan~go związku międ.lY
komunalnego i zdaje sprawę władzy nadzorczej . 

Wła,dza na,dzorcza, po s'.wierdzcnia prawidh
wego przeprowadzenia likwidacji odwołuje komisa
rza, a o ukończeniu likwidacji ogłasza w sposób, 
przepisany dla ogłoszenia o jej zarządzeniu. 

§ 39. Jeżeli ż .porównaniaśtanu czynnego 
i biernego majątku z.wiązku międzykomunalnego 
przy przeprowadzaniu likwidacji się okaże, że ma
jątek czynny związku wraz z niewpłaconemi udzia
łami członków nie wystarcza na pokrycie wszystkich 
zobowiązań rozwiązanegozwiąz,ku międzykomunal
negowówcza;s komisarz rządowy powinien zwrócić 
się do c.z.łonków rozwiązanego związku o pokrycie 
w wyzhaczonym przezeń co najmniej jednomie,sięcz
nym terminie relsżty brakujące,j do zaspokojenia 
Wlśzyśtkich zobowiązań związku. 

Członkowie związku międzykomunalnego, któ
r2y ża Zobowiązania tego zwia,zku przyjęli odpowie .. 
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azia.Iność, sięgająq poza wy;sokość ich udziałów 
w związku, obowiązani . są w granicach tej wyższe.j 
odpowiedzialności uczynić zadość powyższemu żą
daniu komisarza likwidacyjnego. Jeżeliby ci człon
kowie w zakresie tak przyjętej odpowiedzialności 
nie uczynili zadość powyższemu obowiązkowi w wy
znaczonym im przez komisarza terminie, wówczas 
komisarz zwróci się do właściwej władzy nadzorczej 
tych członków o przymusowe ich obciążenie z po
wyższego tytułu. 

Jeżeli przez do.starczenie odpowiednich środ
ków przez członków rozwiązanego związku pokrytą 
zostanie cała na,dwyżka stanu biernego nad stanem 
czynnym majątku związku, należy zamknąć postępo
wanie likwidacyjne przy odpowiedniem zastosowa
'1'1iu postanowień § 38 rOZiporządzenianiniej,szego. 

§ 40, Jeżeli na pokrycie nadwyżki stanu bier
nege nad shnem czynnym majątku rozwiązanego 
związku nie wystarczą środki, jakich ." członkowie 
rozwiązanego związku obowiązani są dostarczyć 
w ~akre,sie przyjętej przez 'siebie odpowiedzialności 
za żobowiązania związku, lub jeżeli brakujących do 
pokrycia tej nadwyżki środków członkowie dobro
wolnie nie zobowiążą się dostarczyć, wówczas ko
misarz rządowy poleci sporządzić w trzech egzem
plarzach inwentarz i bilans związku, potwierdzi je, 
opieczętuje księgi, rachunki i zapiski związku i odda 
je z jednym egzemplarzem inwentarza i bilansu 
w przechowanie najbliższej władzy a·dmini,gtracji 
ogólne,j; gotówkę, wek.sle, skry;pty dłużne, koszto
wności i papiery wartościowe złoży za spisem do de
pozytu sądowego, nieruchomości i inne przedmioty 
majątku związ,ku powierzy pieczy organu wykonaw
czego najbli:hszego związku , komuna,lnego wyższego. 
stopnia, którego obszar obejmuje największą część 
terytorjów członków rozwiązanego związku, przy 
dołączeniu drugiego egzemplarza inwentarza i bilan
su tudzież odpowiedniego zawiadomienia i zawiesi 
postępowanie likwidacyjne. 

O dokonaniu tych z.arządzetl. · złoży komisarz 
bezzwłocznie sprawozdanie wladzy nadzorcze.j roz
wiążanego związku przy dołączeniu trzeciego eg
,zemplarza inwentarza i bilansu oraz innych potrzeb
nychdpkumentów. 

§ 41, Jeżeli władza nadzorcza po otrzymaniu 
sprawozdania, o które~m mowa w § 40 ustęp ostatni 
rozporządzenia ninie'j.szego, stwierdzi, że przyczyną 
niewypła·calności związku jest zanie·dbanie pod 
wżg.Jędem kontroli l,ub nie.pra widłowość postępowa
nia ze strony organów rozwiązane.go związku, powin
na w odpowiedniej drodze pociągnąć winnych człon
. ków odQośnych' organów ao wyna·gro·dzenia strat 
tern zaniedbanlem lub nieprawidłowością zrzą-
dzonych. . 

J eżeIi zaś władza nadzorcza stwierdzi, że w da
nym wypadku nie zacho.dziła wina po stronie orga
nów rozwiązanego związku lub je,żeli mimo po
ciągnięcia do odpowiedzialności winnych członków 
organów rozwiązanego związku w myśl poprzednie-

. g? ustępu nie ~o,~tanądosta;rczone odJ?owi;dnie ~rod
kI na za'spokO'JeOle wszystkIch ZObowlązan rozwląza'
nego związku, wówczas władza nadzorcza zwróci 
się ..:...-. dołączając potrzebne ak,ta, wykazy i doku-

• men'ty __ do właściwego sądu · o wdrożenie postępo-

wania upadłościowego . Dopiero po przeprowadzeniu 
takiego postępowania nastąpić może zamknięcie po
stępowania likwidacy;jnego i ogłoszenie o ukońc.ze
UlU likwidacji w myśl § 38 ustęp ostatni rozporządze
nia niniej,szego. 

§ 42. Wartość urządz~ń rozwiązanego związ
ku międzykomunalnego, które mają być przejęte 
przez związki komunalne, posićJ."Clające do tego 
uprawnienie w myśl art. 29 rOnporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej o związkach międzykomu
nalnych, obowiązany jest komisarz likwidacyjp.y 
z przybraniem odpowiednich znawców i przy współ
udziale upełnomocnionych delegatów zainteresowa
nych związków komisyjnie o,szacować. Z oszacowa
nia komisyjnego powinieri być spisany odpowiedni 
protokół. Sprzeciwy zainteresowanych związków 
przeciw oszacowaniu .powinny .być zgłoszone do pro
tokółu; rozstrzyga je władza nadzorcza, którejko
misarz rządowy obowiązany jest, w razie z,głoszenia 
sprzeciwów, przedłożyć odnośny protokół bezzwłocz
nie po oszacowaniu. 

§ 43. Objęcie w posia,danie. przez związek ko
munalny przyznanych mu urządzeń związku między
komunalnego nastąpić może dopiero po zamknięciu 
postępowania likwidacyjnego. 

Aż do zamknięcia postępowania likwidacyjne
go urządzenia odnośne pozostają pod zarządem ad
ministra tora, ustanowionego przez komisarza likwi
dacyjnego po wysłuchaniu członków rozwiązanego 
związ,ku. Admini,stracja ta może być powierzona: 
dotychczasowemu zarządowi tych , urządzeń, o ile 
przez ten zarząd prowadzona była w sposób od-
powiedni. ' 

IV. Środki odwoławcze. 
do art. 31 rozp. Prezydenta Rzeczypospolite;. 

§ 44. Do odwołań w sprawach administracji 
majątkiem przedsiębiorstw, zakładów i urządzeń tu
dzież gospodarki finansowej, jako też zbywania i na
bywania nieruchomości oraz zaciągania pożyczek 
i lokowania kapitałów, jak również w sprawach wy
miaru i poboru świadczeń, przewidzianych w rozpo
rządzeniu. Prezydenta Rzeczypospolitej o związkach 
międzykomunalnych, stosuje się w myśl artykułu 20 
tegoż rozporządzenia przepisy, normujące odwoła
nie w wymienionych sprawach w odniesieniu do 
związków komunalnych, uczestniczących w związku 
międzykomunalnym (por. § 26 ust. 3 rozp. nin,); 
Vi szczególności stosuje się tutaj przepisy art. 38 
i art. 48 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 roku o tym
czasowem ure~ulowaniu finan sów komunalnych (Dz . 
U. R. P. Nr. 94, poz. 747) z późniejszemi zmianami, 
a między inne mi ze zmianą, wynikającą z rozporzą
dzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
24 czerwca 1927 roku (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 547), 
z art. 51 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta: Rzeczy
pospolitej z dnia 19 stycznia 1928 roku o organizacji 
i zakre,sie działania władz administracji ogólnej (Dz. 
U. R. P. Nr. 11, poz. 86) i z art. 120 rezporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 
roku o postępowaniu administracyjnem (Dz. U. R. P. 
Nr. 36, poz. 341). 

Pozatem do sprzeciwów od uchwał i zarządzeń: 
organów związku międzykomunalne,go Graz do od-
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wołań od orzeczeń i zarządzeń władzy nadzorczej 
inają zastosowanie przepisy art. 31 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypos.politej o związkach międzyko
munalnych oraz inne niepowołane wyżej przepisy 
rozporządzenia Prezydenta RzeczyposPolite1 z dnia 
22 marca 1928 roku o post~powaniu adminLstracyj
nem (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 341). 

V. Nadzór Państwa. 

do art. 32 - 40 rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej. 

§ 45. Właściwemi władzami nadzorczemi nad 
związkami międzykomunalnemi w myśl art. 32 roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypo&politej o związ
kach międzykomunalnych są władze wskazane w § 13 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
17 czerwca 1924 r. o obowiązku i sposobie pokrywa
nia wydatków przez związki Komunalne (Dz. U. R. 
P. Nr. 51, poz. 522), a w szczególności władze, wy
mienione wart. art. 36 i 37 ustawy z dnia 11 sierp
nia 1923 roku o tymczasowem uregulowaniu finan
sów komunalnych (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 747) ze 
zmianą wprowadzoną paragrafem- 2 rozporządzenia 
I Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Skar
bu z dnia 22 stycznia 1925 r. (Dz U. R. P. Nr. 15, 
poz. 99), oraz ze zmianami, wynikającemi z art. 2 
rozporządzenia Prezydenta R zeczypospolitej z dnia 
1 czerwca 1927 roku (Dz. U. R. P. Nr. 50, poz. 448) 
tudzież art. 51 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rze
czypo~politeij z dnia 19 stycznia 1928 roku (Dz. U. 
R. P . Nr. 11, poz. 86). 

W stosunku do związków międzykomunalnych 
na ziemiach Spisza i Orawy właściwą władzą nad
zorczą - aż do czasu powołania tamże do życia sa
morządu powiatowego - jest starosta powiatu no
wotarskiego. 

Jeżeli właściwą władzą nadzorczą I-ej instan
cji jest Minister Spraw Wewnętrznych, slanowi on 
zarazem z zastrzeżeniami określonemi art. 32 ust. 4 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o związ
kach międzykomunalnych władzę nadzorczą ostat-

. niej instancji i wydana w tym trybie dec yzja jego jest 
w ka'żdym razie os.tateczną w administracyjnym to
ku instancyj. W sprawie nadzoru nad zakładami 
związków międzykomunalnych miarodajne są prze
pisy odnośnych ustaw. 

§ 46. Przez osobę już z innego tytułu zatwier
dzoną na urzędzie komunalnym, o której mowa 
wart. 35 ust 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej o związkach międzykomunalnych, należy 
rozumieć między innemi przewodniczących wydzia
łów powia towych Ol:az zatwierdzonych w urzędzie 
prezydentów i burmistrzów miast tudzież w b. zabo
rze rosyjskim wójtów oraz w b. zaborze 'Pruskim 
wójtów i sołtysów. 

§ 47. Poza wypadkami,wymienionemi w roz
porządzeniu Prezydenta Rzeczy;ospol itej o związ
kach międzykomunalnych tudó 2:l w rozporządzeniu 
niniej szem, wymagają zatwierdzenia władzy nadzor
czej uchwały związku między komunalnego w wypad
kach , wskazanych w ustawach ustrojowych i w usta
wach specjalnych, jakie obowiązują miarodajne 
w myśl art. 20 przytoczonego ostatnio rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolite·j związki komunalne 

tudzież w obowiązujących dla takichże związków 
przepisach ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 roku o tym
czasowem uregulowaniu finansów komunalnych (Dz. 
U. R. P. Nr. 94, poz. 747) oraz w rozporządzeniu Pre
zydenta RzeczypospoHtej z dnia 17 czerwca 1924 r. 
o obowiązku i sposobie pokrywania wydatków przez 
związki komuna,lne (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 522) 
wraz z późniejszemi zmianami odnośnych przepisów. 

§ 48. Postanowienia art. 39 i 40 rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej o związkach mię
dzykomunalnych z dnia 22 marca 1928 r. nie uchy
lają w stosunku do związków międzykomunalnych 
o charakterze korporacyj prawa publicz.nego zasto
sowania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospoli
tej z dnia 22 grudnia 1924 r. o ustanawianiu delega
tów rządowych przy poszczególnych samorządach 
i innych związkach prawno - publicznych (Dl:. U. R. 
P. Nr. 113, poz. 1002) w wypadkach w tern ostatniem 
rozporządzeniu określonych. 

VI. Przepisy końcowe i przejściowe. 

do art. 41 - 50 rozp. Prezydenta Rzeczypospolite;. 

§ 49. Postanowienie art. 41 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej o związkach międzyko
munalnych ma zastosowanie tylk.:> do tych grriin 
wiejskich, które na ')Jodstawie rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 ro
ku o organizacji i ustaleniu statutów gminnych kas 
wiejskich pożyczkowo - oszczędnościowych (Dz. U. 
R. P. Nr. 118, poz. 1069) mo.gą zakładać gminne ka
sy pożyczkowo - oszczędnościowe, a więc jedynie 
gmin wiejskich na obszarze województw: warszaw
skiego, łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego, biało
stockiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego 
i wileńskiego. . 

§ 50. Związki, utworzone na zasadzieprzepi
sów, przytoczonych wart. 44 ust. 1 p. a) ~ e) roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o związ
kach międzykomunalnych, powinny były - o ile na
dal utrzymane być mają - powziąć w przeciągu 
sześciu miesięcy, od wejścia w życie tegoż ro zporzą
dzenia, odpowiednią uchwałę o utrzymaniu związ
ków. Związki te następnie przed upływem trzech 
lat od wejścia w życie wspomnianeg J 0statnio rozpo
rządzenia, - o ile ten okres przejściowy nie zostanie 
im przez Ministra Sprn w Wewnętrznych przedłużo
ny, - powinny władzom nadzorczym, właściwym dla 
nich w myśl wspomnianego ostatnio rozp o rządzenia, 
przedłożyć do za twierdzenia uchwały dotychczaso
wych swych członków o zorganizowaniu związku 
międzykomunalnego na zasadach rozporżądzenia 
Prezydenta RzeczypospolLtej o takich związkach 
i rozporządzenia niniejszego oraz projekty statutów, 
przystosowanych do zasad ustalonych temiż rozpo
rządzeniami. 

Przedłożenie wspomnianych uchwał i statutów 
powinno nastąpić tak wcześnie, aby zarządzen ia wła
ściwej władzy nadzorczej, zatwierdzające statuty od
nośnych związków międzykomunalnych, ogłoszone 
być mogły w sposób przepisany najpóźniej z dniem 
upływu wyznaczonego okresu przejściowego~ 

§ 51. Na warunkach, określonych rozporzą
dzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej o związkach 



Rllęday~om\łłłij'lDyęh, ~ w §i'!?i§gQh~9Śd ~l't. 'łtJ tę~Qż 
t'62iPor-~ą!h:ęnii\. ID@QQ 9Q ?:wiQe~ówmi~d~ykqtn\lJlą.I
Jlych. tw~nl')flY~ Jl~ llQgst~wie tęgQi ro~.p.(m;ąd~ę
nią, lląlęaęę fłQąf\ ?:wiU~9rpi ~omunąlpelłlł VI s,.cn
gąhulJści takis: iz.l>v f@IQiq~, pgęnwsłowo " haąqlQ
Wę, 1'~~mięśl1łlCię, łJl~ht"cię, \lh~~pjeQ~~ń~po.łęq:· 
qyc.h, innę związ,~\ znięd~Y1iQmuł\ąln~ Q <;llaraktene 
kOl'l'lQl'aeyj Pr-a:w~ DubHę~§ęg9 m'ąĄ imlę kOFpQp\cje 
prawa ~ubliC?;nęgq , 

§ ~~. Przęz :pq:,ę.pisy. na które powołv.je $ię 
I!r-t, 4~ ro~pqq;.ąd?:ęl1i9- 'Frezydenta RzeczypospoHtej 
q ~wią2;~{ł,Cllt mię~ykotnun;;tlnych, ,joJ~o priepisy nię
WY1l1ieQio1Ję W ąrt. 41 pkt. al - e} tegoż fozperzą
c,b:ęp.ia, rq?;tHnie9. I!ale~y w szc.zególności przepisy 
pows~eehI!ycł1 u~taw cy,,!,i,lnych, ustaw handłowy;h 
\ ustą w Q stQw~r?:yl~zeniach oraz ustaw o srpoł-
dzielniach. . 
, . ję.żęU p.al}od!)ławre takłęh przep~sqw zwią:dd 
komunalne są Uiprawnion,e do 1,lczęstniCtw;;t w stowa
rzyszeniac,h lub związkach o charakterze prywatno -
prawnym, wó,wczas uchwały awiijz~ów komunal
nych o utworzeniu podobnych stowarzyszeń względ
nie związkew lub o p1'2lysłąpieniu do podl}bnyoB sta
WąfZ.Y'~ętl wzgłędQie ~wią2ikó.w - podl~,gll!ją za
twierą~ąniu, w\agzy, na"4orc?l~i 2;:wiązJ~u ~ow.u,Qąlp.~
gQ - ito I!awęt W tycł\ wy:padkach, gdy clotychq;~
sowę Pl'z,episy tą.~ieg9 zatwięrd,z~n~ą nie w~gały. 

Je~eH poszC?:eg<?.}~ą zwiąa~i ~Qmup.a1ne lub tęż 
ich związki chq 1JĘ;?ięs~nipzyć w nowo~QJ;gap.i:z;owtt
llyeh lub już zorgąqi~oW9nych ~wiązk<cl9h dlą ząd,eń 
komunrulnych pq.~ą WSiPorpnianemi w ustęp~cĄ 1)0-
przednich para~rąi~ Il.\nięjszego stowarzyszęniąwi 
i związkami, to IQogą to uczynić tylko na z;;tsadach 
usta.lonyoh przepisąmi rozporz~ązęnia :preuqenta 
~zeoz1p.0~po~itej o ąwiq~kach l1liędzy,\l:omunalp.ych 
z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz, ~$q). 
M.ini~tęl' Spraw Wewnętrzp.ych: Slę1,lXJi Skladkowski 
KieH}WnikMin\stel'stwa Sk~rbu i l~~a.c)J MatU$zf?~i 
Minister Sprawiedłiwoś.ei: St. Car ' 
lriinister Wyznań Religijnych i Oświecenia 

P~blic2;nego: Sł. Cze1'Wifł.ski 
Miri~stęr Rąln,ictwa: K. Nięzaby,towski ' 
Minister P!"zemysł4 i Hąndlu; E. ((wicJtkowąki 
Minister !('omunika<;ii; Kiih,T;l 
Minister Robót Puhlicznych: Moraczewski 
t-1inister Pracy i Opieki Społecznej: A. P,yst-ar 

. Załącznik') do §. 12 rozp. Min. 
Sp,r;lW. Wewnęhz,ycĄ z lią~~, ~~ lwca 
1929 f. (poz, 469). 

STATUT WZOROWY 
cUą związ~ów Illiędzrkomunalnych. 

I. ORGANlZACJA 4WIĄZ~U. 
A. Nazwa, członkowie, zadania, okres trw,u~, 

oznaczenie udzia,lą'W i siedziby. 
§ 1. 

Statutem niniejszym rządzi się zwią?ek mię
Qzyl{Q~uMlPy ~ zorganizowany po,d nazwą (t4 ~znaczrć ją) 
.... ... ................................................. __ ......................................................... . 

Nr. QO. 

PH~~ ~9~tęlllłj,\c'Yl;h ~wych czło~ków (h~ wymienić człop.-
~9W) ., .. , ...•... ,._., .... , .... ,: .. _ .. ,.,., ... ~, ....... ..................................................... , ... , 

· ···,· , ··'·· -i~·i~';~k···~i~ą~·y~~~·~~~l~~:···~~·~d~~·~Y ·· ·~·i~····;t~~ 
1uteQl Qinie.is~ym, oznaczony jest w dalszej 'Qsnow~e 
tegQ&t\clt"t~ sl,i:~(Hem: "Związek". 

§ 2. 

Związek, jako zorganizowany na zasadach roz
porządz611ia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
~ marcą 1928 r . o związkach międzykomunalnych 
{Oz. U. R :Ę> , Nr. 39, poz. 386), posiada samoistną 
QSQll\>woś~ prawną i charakter kOl'poracji pral.f,la 
'lłblk+.nę~Q. 
(::lebaez § 18 rozp. wykoB.) 

Związęk pos.i;;tda pr\clWO samoistnego zawiady
w~n\a ~wemi sprawami, może nabywać prawa i z~
cią~~l'Ć z9bQwiązani~ oraz pozywać, i być pozywa
p,ym, PQ?:~tęm mą te ttprawnięnia i obowiązki, jakie 
dr~ ~wi~?;ków. powyższęgo rodzaju wynikają z wy
mienIo~egQ Q~tątnią rozporządzenia Prezydenta Rze
C.ZYPQliP9l\\ęj Qrą~ ~ innyoh przepi,sów prawnych. 

§ ~. 

Celem zwi~ku ,jest i! 

,tu ściśie w,v~cze~ól~i~ :tad~nia, }akie Zwią~ek ~a speł~iać; :to: , 
bacz § 3 rozp. wykon,) , 

W ~ak.T~ie PCJw.yi:.szych z(ldań Związek, jako 
k~PQf~cjq prq~a publiqne.gq, wstępuje na Qbszaqe 
k.a~d~ga z uczestniczących zwiqzków komunalnych 
W rgl'-ąwQ i Q~4ą+ki tych kwiązków (zobacz art. 12 ust. 1 
rozp. Prez. Rzplitej), 

Zqrta:n~zowanie Związku dla przeprowadzenia 
l}o:'4j'1fi;~~'Ych z~dań nastąpiło na czas nieograniczą.qy 
lu~ ąkr-es qd ................... , ... , .. ,.............. dą. ..... , ............................... , .. 
-_ ... _~-~.--:'~~~~--~!"- -- .. ------... -... _- .... -_ .... _--._-- -------_ ... _._-_ ... _-_._--_ .. _--_. __ .... -.. -... ~. ---": .... -

§ 4. 

Poszczególni qłonkowie uczest.niczą w Związ-
ku udziała!ffi~ w następują~ej wysokości ...... .. ......................... .. 
................. ................................... , ........ .... ...... ... .......................... , .. ...... (tu oznaczyć 
udziały; zobacz art. 14 ust. 1 i art. 149 rozp. Prez. Rzpłitej oraz 
~ 2,\ r~p., W.l~~n.). 

Udz\~l swój obowiązany jest czło,nek wnieś.ć do 
Zwi~~kt,J, w całości w p,rzeciągu . . . • 

od dniapr:z;ystąpienia do Związku, 
ą ~iQ~qwicie w ratąch w.ynoszących po ......... ...................... .. 
(\u w'iWiell,ić kwotę lub, cy.frę ułamkową udziału) platny.ęh I 

................................................... .. .. . (tu wymienić okres co ja~i każdo-

ą~e'll~ ra\a iest iłat&ra) TJajp.óiniej do, dnia ...................... ......... , 
(tu wymienić dzień, do któr~go każdoczesna rata najpóźniej ma 
być wn~esiona). 

CzłQnkowi (tu oznaczyć: któremu}-.......................... .................. .. 
pelrfeza się na ie~o udzial kwotę · .. · ...................... ... ... . jako 
wa~t.f),Ść Rastępujących jego urządzeń przejętych przez 
JWł'łz.ek fiu wymienić ciokładaie przejęte urządzenia, a na
s.tę~w PIOd~ ściśle okoliczności. przyjęte za podstawę dokona
~'i' ~:fe~~ąia \V~t0ści; zobacz ~ 21 ust. 3 rozp. wykon,) 

') Uw,ga: Kursywą pod,ano brzmienie a~ternatywne względ-
nie warjanty. postanowień statutu, druk petito.wy GD~nWje wska- II; 

a6wk\. ui,w~hąQ~\~e ~ o.snQwę 'łm~ ~~tu,\1& " 
~: , 
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Wnięsione uąziały wchodzą w skła,d majątku 
~wią?;kq i przechodzą do rozporządzenia Związku. 

§ 5. 

Siedzibą Związku jest 

B. Organa ustrojowe Związku. 

§ 6. 

Dla przeprowadzenia swych zadafI Związek 
posiada następujące organa ustrojowe : 

a) Radę Związku, która jest naczelnym organem 
stanowiącym i kontrolującym w sprawach Związku; 

b) Wydział Związku, który z ramienia Rady jest 
organem stanowiącym w przekazanych mu statutem 
nin.iejs:zym sprawach Zwiqzku; 

c} Zarząd Związku, który jest organem admini
stracyjnym i wykonawczym Związku; 

d) Komisję Rewizyjną, która z ramienia Rady 
ię~t organem kontrolującym Zarząd Związku; 

ej .......................................................................... .............. ........................... . 
(~q1!ąc." {lrt. 2 ust. 2 rozp. Prez. Rzplitej i § 4 rozp. wykon.) 

a) Rada Związku. 

§ 7. 

Ra'da Związku (§ 6 statutu niniejszego) jest cia
łę~ kolegjalnem. Poszczególni członkowie Związku 
pę$.i~daią w Radzie Związku 

"ltęmat)':\Va l·a: następującą liczbę przedstawicieli: 

_··········~it·~;~~t~·~·~·· ·2~~;··p·~ ::--.::::----.:::----.::::----.:: : ----.::: : ------ :: ·· ·p·;:;~dsi~~vi~i~ii: 
tU"" a g a: Każdy członek - co najmnie j dwó ch; zobacz zresztą 
ąrt. ~ jł§t. l i 3 rozp. Prez. Rzptjtej oraz § 5 us t. 5 i 6 rozp. wykon.) 

Jednym z nich jest z urzędu ............. .... ...... .................... . 
(\u 'II/')':w.ienić osoby, stanowiące jednoosobowy organ wyko
~a\V<;zy poszczególnych c złonków Związku- prezydenta miasta, 
burmistrza, . wójta, sołtysa,-względnie sprawujące urząd przewo
dniczącego kolegjalnego organu wykonawczego poszczególnych 
człQlłlcĆ\w zWiązl,wi zobacz § 5 ust. l rozp. wykon.). Dalszych 
PHęg1\tąwicieli z podanej W ustępie l-szYm liczby 
Pf·~ę~~tawicieli poszczególnych członków Związku wy-
h~e:ra~ą ............ ............. ....................... .. ...... .. ................... ..................... . 
(tu wsklIzać mający dokonywać wyboru kolegjainy organ po
szczególnych korporacyj, należących do Związku; zobacz ad. 3 
ust. l rozp. Prez. Rzplitej i § 5 ust. 2 i 4 rozp. wykon.) Z pośród 
osób. którym przysługuje prawo wybieralności do tych 
organów. 

W miejsce ubyłych przedstawicieli członków 
Związku wchodzą zastępcy. Przedstawiciela, wcho
d?ącego z urzędu w skład Rady Związku, zastępuje 
jego urzędowy zastępca, zastępców zaś innych 
prżeą~tawicieli wybiera ten sam wyżej w,skazany 
kolegiąlny organ korporacji, należącej do Związku, 
który powołany jest de dokonania wyboru odnoś
nych pfzedsŁawicieli (zobacz § 5 ust. 2""74 rozp. wykon.) 

Wyboru niewche.dzących z urzędu w skład Ra
dy Związku przedstawicieli i ich zastępców dokonu
i.'\ wskazane wyżej kolegjalne organa członków 
Związ~u przy obecności co najmnie.j . . • 
(r:q>' 3/4 , 2t~, polowy) liczby ich ustawowego składu 

w głosowaniu ................................... (np . jawn,em lub tajnem, 
imiennem lub przez nodniesienie r-qk, kartkami - #y/ko 
z grona - lub ty/'. J Z poza grena swego względnie 

i . Z pośród lub z poza swego grona). 
Alternatywa l-a. Wyboru każdegG takiego przed
stawiciela (i następnie jego zastępcy) dokQłwwa 
wyżej wskazany organ członka osobnym ąktetn 
wybprczymj wybranym zostaje kandydat. k~Q.fY 
otrzymał liczbę glosów większą, niż polowa 
liczby głosów obecnych. 
Alternatywa 2-a. Wyboru wszystkich takich 
swych przedstawicieli (i następnie ich zastępców) 
dokonywa wyżej wskazany organ członka jed
nym aktem wyborczym; za wybranych uwaia 
się odpowiednią liczbę kandydatów, którzy 
przy glosowaniu otrzymali kolejne po sehie 
najw iększą ilość głosew obecnych (lUD wymie
nionych na pierwsze m miejscu na Z~IO$~oflyęh 
listach wyborqych stosownie do liqby man
datów, jaka przypadła nq daną listę przy roz
liczeniu stQsunkowem glasó/p QbęC11;ych). 

Pozatern sposób przeprQwad~a.~ia wyboru 
określa odnośp.y reg1,lla-!Ilin wyborczy <!złonka 
Związku. 

Ustępujący przedstawiciele i<;h zastępcy 
mogą (lu b nie mogą) być ponownie wybl,'cmi. 

Pracownicy związku nie q10gą hyć członkami 
Rady Związku . 

Osoba, będąca przedstawicielem jednego z 
członków Związku, nie może być równocześnie 
przedstawicielem innego jęgo człon,ka \~~bąfó:Z § 7 ust. 1 
I"OZp, \\Iykon.). 

§ 8. 

Okres urzędowania Rady Zwią~llu wynosi 
laL .. ..... ..... Co . .... latq - początłwwQ pr;z;ę; los~wanie, . 
a nasfępme w kolel star~+f?ns t(.L'a wyborl:l-ll;stępUW ·· ····· 
przedstawicieli, niewchoc1zących z ur:?ęąLl ~ sklad Rady, 
a w ich miejsce wybrani :?Qstajq nowi prłędstawiciele 
do Rady Związku na normalny ekres urzę{lowania 
tejże (zobacz art. 3 ust. 3 i 5 rozp. Prez. Rzpłitej Oł'aZ § 5 ust. 5 
i § 7 rozp. wykonawczego i porównaj z alteE-natywą 2-ą po 
ustępie czwartym paragrafu poprzedniego &tą\utu niniejszego). 

Przy zmianie składu organó.w (§ 'j ust. 2 - 4 
statutu niniejs zego) u poszcz;ególn)lch członków, 
uczestniczących w Związku - wyhrą:ę,i Pfzę~ te or
gana członkowie Rady :Związ;ku ~ątnrymują swój 
mandat nadal, aż dó upływu o~ręs" urzędowania 
w Związku, o ile OSOblłą uchwqłą ~dflQwionego 
w swym składzie organu, ~tófY ich wyb:rał, nie będą 
cdwołani. W o.statnim wyp.adku nQwqwyprani człon
Kuwie otrzymuią mandat tylko ną pO:j:ost~ły czas 
okresu urzędowania Rady Zwią2:ku. 

Poza wypadkiem z~iany składu, o czem mowa 
w ustępie poprzednim, organ kolegialny koxporacji, 
który wybrał przedsta wicięla, niew<;:he.dząceg o 
z urzędu w skład Rady Związku, mo?;e go każdo
cześnie odwołać większością co najmniej trzech czwar
tych (lub dwóch trzecich-połowy - por. ąlt. 2 do § 7 ust. 3 
statutu ni;.) głosów obecnych, przy obecności co najmniej 
polowy (dwóch trzecich) swego ustawoweg0 składu 
i wybrać w sposób w §-ie 7 określony. innego przed
stawiciela w jego miejsce (zobacz § to ust. ot z:danie 3-cle 
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rozp. wykon.). Postanowienie ustępu 2-go zdanie drugie 
paragrafu niniejszego ma w tym wypadku odpowiednie 
zastosowanie. 

Członkowie Rady Związku, ustępujący skut
kiem upływu okresu urzędowania w Radzie Związ
ku, powinni pełnić swe obowiązki, aż do czasu ukon
stytuowania się Rady Związku w nowym składzie . 

§ 9. 

Rada Związku stanowi o wszystkich sprawach 
Związku innym jego organom ustrojowym wyraźnie 
nieząstrzeżonych lub nieprzekazanych. Wolę swą wy
raża Rada Związku w formie uchwał. 

Uchwałom Ra,dy Związku zastrzega się przede
wszystkiem : 

aj ustanowienie regulaminów czynności włas
nych, czynności Wydziału Związku, Zarządu 
Związku, Komisji Rewizyjnej i wogóle Ko
misyj Rady Związku; 

h) wybór i odwołanie Wydziału, Zarządu, Ko
misji Rewizyjnej i wogóle Komisyj Rady 
Związku; 

c) nabywanie realności celem lokaty funduszu 
emerytalnego pracowników Związku oraz 
nabywanie i budowę realności dla własne
,go użytku Związku; 

d) zbywanie i obciążanie ma.jątku Związku, 
przyjmowanie na jego rzecz darowizn i za
pisów oraz obejmowanie zarządów fun
dacyj; 

e) zakładanie, przekształcanie lub zwijanie 
zakładów, przedsię,bior,stw oraz urządzeń 
Związku, wydzierżawianie lub wynajmowa
nie przedmiotów majątkowych Związku, 
opuszczanie czynszu dzierżawy lub najmu 
w części lub w całości, orzekanie o ,sposo
bie lokowania kapitałów; • 

f) przyzwalanie na rozpoczęcie sporów praw
nych i odstąpienie od nich tudzież zatwier
dzanie ugód w tych sporach prawnych, usta
nawianie w razie potrzeby zastępców praw
nych Związku; 

g) postanawianie o wnioskach, jakie imieniem 
Związku mają być przedkładane członkom 
i władzy nadzorczej ' Związku; 

h) ustanawianie zasad co do spo'sobu zawiady
wania i użytkowania majątku Związku oraz 
,co do administracji wszelkich jeg(} urządzeń; 

i) Ł tlstalanie pre,liminarzy (budżetów) Związku 
oraz przyzwalanie na wydatki prelimina
rzem nieprzewidziane; 

j) przyjmowa'nie do wiadomości sprawozdań 
Wydziału, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i in
,nych Komisyj Rady Związku, rocznych za
mknięć rachunkowych tudzież bilansów 
Związku; 

k) stanowienie o użyciu rozporządzalnych fun
duszów Związku w granic;J.ch ustawowych, 
o rozdziale zysków, powstałych z obrotów 
Związku; 

l) stanowienie w granicach ustalonych statu
tem ninie,jszym o wnioskach w sprawie ?:a
ciągania pożyczek; 

ł) udzielanie upow·ażnień do podpisywania . do
kumentów, mocą których Związek zaciąga 
zobowiązania wobec osób trzecich, udziela
nie pełnomocnictw, upoważniających do za
ciągania takich zobowiązań i do działania 
imieniem Związ,ku, jako też udział kierow
ników poszczególnych działów adminisha
cji Związku, jego zakładów, przedsiębiorstw 
i urządzeń prawa do zastępowania Związku 
nazewnątrz w ich zakresie działania tudzież 
upoważnień do podpisywania w tym zakre
sie wspomnianego rodzaju dokumentów; 

m) ustalanie rodzaju i ilości stanowisk służbo
wych w administracji Związku oraz wySQ: 
koś ci uposażeń, przywiązanych do ustalonych 
stanowisk, mianowanie płatnych kierowników 
biur i dyrektorów zakładów, przedsiębiorstw 
i urządzeń Związku; 

n) ustanawianie wynagrodzenia stale zatrud
nionych członków Zarządu Związku oraz 
ewentualne przyznawanie remuneracyj dla 
członków Wydziału, Zarzl\du, Komisji Rewi
zyjnej i innych ~omisyj Rady Związku tudzież 
pracowników Związku za prace pozasłużbowe; 

o) postanawianie przepisów służbowych (pra
gmatyki służbowej) dla pracowników Związ
ku oraz ustalenie statutu emerytalnego dla 
tychże; 

p) pos tanawianie o przepisach dyscyplinarnych 
dla pracowników Związku, określanie władz 
dyscyplinarnych tudzież ich wybór i okre
ślanie ich kompetencji; 

r) wydawanie opinij i występowanie na wni(\)
sek Zarządu z wszelkiemi wnioskami do 
władz w sprawach Związku; 

s) wystąpienie do stanowiących organów człon- . 
ków Związku z wnioskiem o ewentualną li-
kwidacj ę Związku ; . 

t) ustalanie projektów zmian statutowych; 
u) określanie w granicach statutu. ninie.jszQgo 

przypadków i warunków, kiedy Wydział 
Związku (Zarząd Związku) upoważniony jest 
wykonać za Radę Związku prawo stanowie
nia w sprawach Związku; 

w) 

§ 10. 

Radzie Związku przewodniczy stale Prezes lub, 
gdy tenże nie może pełnić swych obowiązków, Wice- ' 
prezes Związku (lub wybrany przez Radę Związku 
z pośród je; grona większością pełnego jej składu -
na czas .. .. . . ....... .. przewodniczący,' lub gdy tenże 
nie może pełnić swych obowiązków - podobnie wy
brany jego zastępca; zobacz art 6 ust. 3 rozp. Prez. Rzplitej 
i § 7 ust. 3 rozp , wykon.l· 

Posiedzenia Rady Związku zwołuje przewodni
czący , a w razie przeszkody jego zastępca. Zwyczaj
ne posiedzenie Rady powinno być zwołane co naj-

• 
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mniej razy na 
Posiedzenie nadzwyczajne powinno być zwołane 
w ciągu dni .. . na żądanie (Wydziału lub) jed
nego z członków albo na wezwanie władzy nadzorczej. 

O zwołaniu posiedzenia powinni być członko
wie . Rady Związku zawiadomieni pism~m, zawiera
jącem również porządek obrad, ustalony przez 
Wydział (lub Zarząd, Prezesa Związku) co najmniej na 
20 dni przed dniem rozpoczęcia obrad. Ustne zapowie
d:zenieposiedzenia powinno być potwierckone proto
kólarnie. 

. ,. Przewodniczący Ra dy otwiera i zamyka posie
dzenia Rady oraz kieruje jej obradami. 

§ 11. 

Każdy przedstawicie l w Radzie Związku posia
da, bez względu na charakter prawny i wysokość 
udziału reprezentowanego przezeń członka Związ.
ku, tylko jeden głos stanowczy. 

, Prezesowi Związku nie służy głos stanowczy 
w Radzie Związku (zobacz art. 6 ust. 3 zdanie drugie rozp. 

. Pr.ez. Rzplite j). 
§ 12. 

Członkowie Rady Związku obowiązani są 
uczęszczać regularnie na posiedzenia Rady Związku. 

Członek. który bez usprawiedliwienia opuścił 
. . ... ... . kolejnych lub . . ... .. , choćby 

niekolejnych posiedzeń Rady Zwiól,zku może być po
zbawiony mandatu z mocy uchwały organu stano
wiącego członka Związku na wnio1!ek Rady Związku . 
Od tej uchwały nie służy zainteresowanemu prawo 
odwołania. 

Rada Związku może zawiesić w czynnościach 
swego członka w tych wypadkach, w których .zawie
szeniu ulega członek organu związku komunalnego, 
którego przedstawicielem jest dany c złonek Rady. 
O uchwale zawieszającej w czynnościadl członka 
Rady należy niezwłoczn ie zawiadomić związek ko
munalny, którego dany członek jest przedstawicie
lem. Związek ten decyduje ostatecznie o odwołaniu 
dane,go członka jako swego przedstawiciela 'W Radzie 
Związku (zobacz art. 3 ust. 1 rozp. Prez. Rzplitej i § 10 ust. 4 
rozp. wykon. ). 

Członkowie Rady Związku sprawują swe czynności 
bezpłatnie, mogą jednak otrzymać zwrot kosztów po
drÓŻy i wynagrodzenie za obecność na posiedzeniach 
z funduszów 

alternatywa l-a: reprezentowanego przez nich 
członka Związku ' podług .zasad ustalonych 
dla członków odpowiedniego organu członka 
Związku. 
alternatywa 2-a: Z funduszów Związku pod/ug 
zasad ustalonych uchwalą Rady Związku. 

§ 13. 

Rada Związku zdolna jest do po-wzięcia uchwał 
loraz do dokonywania wyborów, j eż eli na posiedze
'niu obecna: jest więcej, niż poło-wa ogólnej liczby 
' członków Rady. 

Wyjątek od powyższej zasady zachodzi w wy
padku, gdy idzie o powzięcie uchwał w "prawie: 

a) zbycia nieruchomości lub zaciągnięcia po
życzki. 

b) zakładania, przekształcania lub zwijania za
kładów przedsiębiorstw oraz urządzeń Zwiqz
ku, wydzierżawiania lub wynajmowania przed
miotów majątkowych Związku, opuszczania 
czynszu dzierżawy lub najmu w części lub 
w całości, orzekania o sposobie lokowania 
kapitałów; 

c) usta lania rodzaju i ilości stanowisk służbo
wych w administracji Związku o-raz wyso
kości uposażeń, przywiązanych do odnoś 
nych stanowisk; 

d) wyboru Wydziału, Zarządu , Komisji Rewizyj
nej i innych Komisyj . Rady; 

e) mianowania kierowników biur i dyrektorów 
zakładów, przedsiębiorstw i urządzeń Zwiqzku 
oraz przyznawania remuneracyj ctionkom 
Zarządu i pracownikom Zwią zku; 

f) ustalania regulaminów i preliminarzy (bud
żetów) Związku; 

g) określania przypadków i warunków, kiedy 
Wydzial (Zarząd) Związku upoważniony jest 
wykonać za Radę Związku prawo stanowie
nia w sprawach Związku ; 

h) uchwalania projektów zmIan statutowych; 
i) 
i) 
W każdym z powyższych wypadków Rada 

Związku może powziąć uchwałę tylko wtedy, jeżeli 
na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 213 (3 /4, 3/5) 
członków Rady. O ile na 2-ch kolejno zwoływanych. 
posiedzeniach nie stawi się wymagana ilość członków 
Rady, wówczas Prezes Związku llloże zarządzić zwo
łanie trzeciego posiedzen ia z tym sa mym porządkiem 
obrad. Do ważności uchwał zwołanego w ten sposób 
posiedzenia wystarczy obecność więcej niż polowy 
statutowej liczby członków Rady. 

§ 14. 

U~hwały Rady Związku-poza wypadkami wy
,mienionemi w § -13 ust. 2 - zapadają większością 
głosów członków, biorących udział w głosowaniu. 

W razie równości głosów wniosek upada, w ra
zie równości głosów przy wyborach, rozstrzyga los, 
wyciągnięty przez przewodniczącego . 

W wypadkach wymienionych w § 13 . ust. 2 
uchwały zapadają większością 3/4, (2/3, 315) głosów 
obecnych. 

Głosowanie jest jawne. Na żądanie . 
obecnych musi być zarządzone głosowanie imienne 
lub tajne. 

Przy wyborach oraz sprawach personalnych 
głosowanie jest tajne. 

§ 1§. 

Członek Rftdy Związku powinien wstrzymać się 
od głosowania we wszystkich sprawach, w których 
jest osobiście zainteresowany. 

Jeżeli Rada Związk u :& powyższego powodu 
stanie się niezdolną do powzięcia uchwał, natenczas 
uchwałę Rady Związku zastąpi postanowienie Wy
dzialu (Zarządu) Związku . 

. Członkowie Wydzialll i Zarządu Związku obo
wiązani są uczestniczyć w posiedzeniach Rady 

4 
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;Zwi&?;l<u. N9 po§ię~zęnią ąq tych służy hn głos do
flUlqy gqg kolei'\ mó\yców. 

prą9pwnicy Zwią4u mogą być powoływani na 
p(')~ięd?:ępja Rady. ?wiąz~u celem udzie lenia potrzeb
tlych wyja$nień względnie referowania spraw. 

§ 16. 

Rada Związku może do poszczególnych spraw 
wyl;>rać 210 ~wego grona Komisje. 

Na posiedzeniaoh tych Komisyj przewodniczy 
Prezes Zwiqzku lub jego zastępca. W wypadkach, gdy 
ohodzi o sprawy osobiste tych ostatnich lub sprawy 
wykonywania prawa kontroli nad administracjq Zwiqzku, 
albo też gdy wymienieni zrzekną się przewodnictwa, 

. ko~isia wybiera przewodniczącego ze swego grona. 

§ 17. 

2: każdego posiedzenia Rady Związku spisuje 
się protokół. po protokółu wpisuje się nązwiska 
obe<;nych na posied.zeniu: przewoclniczącego, piszą
cęg~ proto~ót, członków Rady, członków Wydzia:u 
i Zarżądu ZwiązKu, pracowników Związku, porzą
ąęk dzięąl1Y, zgłoszol1ę wl1ioski i powzięte uch wały 
w dosłownem brzmieniu z podaniem liczby gło sów 
"za" i "przeciw" oraz liczby wstrzymujących się od 
głQ~owania, a przy wyborach liczbę głosów oddanych 
ni! pos~cz;ególnych Kamłydatów, wreszcie nązwiska 
qłon~ów Rady, którzy · nie usprawiedliwili swego 
nieprzyl;>ycia na posie~zęnie. 

. prot0klłł, który sporządza się w toku posiędze 
nia, powinien być najpóźniej na następnem posie
dzeniu Radzie Związku odczytany i przyjęty oraz 
podpisany przez przewodniczącęgo, przez · piszącego 
prqtokół .. oraz pq;ez jednego (dwóch) członków 
Rady. . 

b) Inne o~gaga ustrojowe. 

(~ 18). 

Wydział ~wią~ku (§ Q statutu niniejszego) jes.t 
ciałem kQlegjalnęm. Sk\ądą się z Prezesa Związku, 
iegQ ~aslępcy p,rąz .................... ... ~nn)!ch qłop~ów. Tych 
o.s.Łatnioh (O.f~Z ·n~\'fll~ \m liczbę zastępcQwl wybiera 
Rada Związku, kqżqęgf>, !i'J~szczególn!e l1)iększościq gło
sów, ()ber;:.ny.~h lub, ,*,s.kY$~k~9h raZe'i' w jedny,f/1 akcie wy
bQ1SC~YR!, prZyC7;eTll za Zł'}'b~ą1ily;ch uwa~a się· odp.owietJ1"!iq 
liczbę kandydatów, którzy przy glosowaniu otrzy.m~li 
kolejno pę §9g~e n~jl1)ięk$,zą ~iczbę g(o§ąw. o,bef;f1ych -
.,,1\10 też ~~~}l$H~ię1-! r{ł~ęw. Zł' g(os,Qwaniu stosunkę.Wf!f11 
na listy kandydatów, przyczem za wybranych 1;lwqźa 
się l~~~ li~z.b~ pp,V1rię~czo.r;zych no. pierwszem, miejscu 
kandydatów z danej listy, ire mgn.d~tów przy ro.zc(z~e 
na danq listę przypadlo. Prawo wybieralności posia
dają osoby zdolne być ~~Jo-l1kami Rady Związku. 

Wydziałowi służy nadto prawo kooptacji ............ . 
(.'z~~kG1# ~ A9~a Rf:ldy, do p,owyżs.zego sklQdu, a io 
~ grq~a <'Isgb, łd.olfłYC~ być cz{o,n4o,1i11i Raqy Związk1;l. 

Sposób przeprow,!d?a~ia ~y\l.OrÓw i koo.pta
(Iii e.heś\ą \4( gfa~\~aGh B0,Wyższycą pestanowień re
glll~min, W~hO:~HY~ 1l~~wal0ny pq:ez ~adę Związku. 

(:zl~~Hłk Wydz~~ ~w~ązku,. pr~yj1iTllJjąc wybór 
do Zarządu Zwiqzku, trac~ glos sta.nowc~y ~ Wydżiale 
~ią~~q;, IN jęJlO w.i~j~ę lRC;hO,~i qq W)]~~U jego 
;~PC;~ . . 

(§ 19). 

Wydział Związku stanowi o sposobie wykona
nia uchwał Rady Związku, tudzież o wszystkich spfa
wach związkowych, które statut niniejszy przekazu
je jego własnej decyzji. 

Wydziałowi Związku zastrzega się prawo stą
Iłowienia o następujących sprawach Związkj.1: 

al 
b) 

(U wag a: tu należy ewentualnie podać odpowiednie punk~y 
li § 9 ust. 2 wzgl. z § 19/22/ ust. 1 statut u niniejs~ego, skre
ślając je równocześnie w tamtych paragralach; spraw, k\óre 
w statucie dan ego Związku zastrzeżono uchwałom przy kwa
lifikowane j obecności i większości czło~ków Rady - § 13 
ust. 2 i § 14 ust. 3 - nie należy tu wymieniać). 

PozateD;1 Wydział Związku sprawuje bezpo
średni stały nadzór nad prowadzeniem interesów 
i administracji Związku, przeprcwadza wstępn,e ob
rady nad sprawami, zaslrzeżonemi kompetepcji Ra
dy, czuwa nad wykonaniem uchwał Rady Związku, 
tudzież uchwał i zarządzeń własnych ora·z nad~ie 
kierunek działa:ności Związku. 

Niezależni e od rewizyj , dokonywanych przez 
Komisję Rewizyjną Związku, Wydział może każdej 
ch wili fJrzeprowadzać na włąsną rękę rewizję \'f§~ęl
kich rachunkó\\I i kas Zwiazku. 

Do ści śl e okre ślonych · sj)'\"aw swego zakre~u 
działania Wydział Zwi ązku może wyznacZiy~ kąHli
sje i określać ich zakres czynności. 

(§ 20). 

Do ważnOSCl uchwał Wydziału Związku ko
nieczną jest obecność co najmniej połowy członków 
Wydziału, nie licząc Prezesa i Wiceprezesą Związku. 

Uchwały zapadają większością głosów człon
~ów obecnych. Każdemu członkowi służy tylko jedęn 
głos stanowczy. Prezesowi i Wiceprezesowi nie sł~
ży głos stanowczy. 

Wyjątek stanowią uchwały w sprawach, wy
mienionych w § 19 ust. 2 pkt. .. . statutu. W tyeh 
sprąwach uchwały zcpadają większością . , . glę
sów przy obecności] conajmniej 2/3 polowy ws:?ystki~h 
członków Wydziału. . 

W razie niestawienia się przepisanęj ilQ~ci 
cZfopków na posiedzenie, Wydziaj Związku, ?wo{allY 
powtórnie dla załatwienia tego samego porzą"Um op
rąd, możę powziąć ważIW uchwały bez względu na 
ilość obecnyc h c z łonków. Przy powtórllem zwoły
waniu Wydziału 2wiązk4 należy · ną tę ako.Iiczność 
zwrócić uwagę, 

Członkowie Wydziału mogą otr?ymać diety za 
posiedzenia według norm" ustalQnyc~ przez Radę 
Związku, a zamiejscowi również zwrot kosztów po
dróży podłu:;: rzeczywistei ich wysokości, stwier
dzonej prz2Z b luro Zw:ązku. StalE: urzędującym 
cZiłoąkom Wydziału Związku może być przyznane 

. wynagrodzenie podług no:rm, określo~ych pxz;e~ R,~
clę Związku. 

Do członków Wydziału, sposobu, jego obrado
wania, w)fnoszenia !.łch wa~ i odbywanią przezeń po
siedzeń stosuje się pozatem o~'paw.iedn,io po~tano
wieJ;lia § 8 ust. 4, § 10 ust. 1, 2 \ ~, § 12 ust. 1, 2, 3 
zdanie pierwsze i 4, § 14 ust. 2, 4 i ~ ąra?: §§ 15-17 
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~t~tutu nip.iąjszego z terp., że Q utra<;ie mą.ndatu 
w Wydziale Związku stanowi ~ada Związku,. 

§ 18 (U). ; 

Z~~l;ąd Związku (§ 6 statutu niniejszego) 
;;t1tęmatywa l-a: stanowi Prezes Związkij, wy
bierany na lat .•.. przez Radę ZwiązK;U 
większośeią . • t • głosów przy obecności 
co najmniej .... członków Rady. Równo
cześnie wybiera Rada Związku na ten sam 
okres czasu i w ten sam sposób jego za
stępcę (Wiceprezesa Związku). 
alternatywa 2-a: stanowi kolegjum, złożone 
z Prezesa Związku, wybieranego na lat 
przez Radę Związku większością ....•• 
głosów, przy obecności co najmniej .. 
członków Rady, i z ..... członków, wy
bieranych przez Radę Związku na ten sam 
okres czasu, przy obecności co najmniej 
•.... członków Rady. 

Przy wyborze tych ostatnich członków 
Zarządu głosuje się na każdego członka 
osobno, poczynając o~ głosowania na 
Wiceprezesa Związku; wybór następuje 
większością ..•.. głosów obecnych. 

a l b o 

WYlboru tych ostatnich członków Za
rządu dokonywa się równocześnie jed
nym aktem wyborczym. Za wybranych 
uważa się odpowiednią liczbę kandyda
tów, którzy kolejno p6 sobie otrzymali 
największą liczbę głosów, kandydata o naj
większej ilaści głosów uważa się za wy
DTanega na WicepTezesa Zwi.qzku. W ra
zie równości glosów rozsl1'zyga mię~y 
Qdn,ośnymi kf1ndytami dodatkowe głąsa
U!uTilię większością glosów; (lua: Glosuje 
się n,ą listy kandydatów, przyqem, za 
wybranych uważq się odpGwiednią liąbę 
wyrnłenionych na pierwsu~m. miejscu 
kąTildyaafów z tych list, na które podlug 
stQs!1nku oddanych na nie głqsów przy
padły, p1fzy To:?d+idle mandaty. Pierwsze
go kandydata z listy, na którą przypcz
tIla największa liczbfL głosów, uważa się 
za wybranego lIa Wiceprezesa Związku; 
W rąz.ie równe; liczby glosów, rozstrzyga 
między odnośnymi ka,ndydatami dodat
k.owe gl@sflwaRie większośoią glos@w); 

alternatywa 3-a: stanowi Prezes Związku, którym 
z urzędu jest każdoczesny ....................... .. ..................... . 
(Uwaga, tu wymienić osobę, stanowiącą jednoosobowy 
OI'lłan wykonawczy wzgl. sprllwująCą tJrząd pr.zewod
nkzącego ko!<>gjalnego organu wykonawczego iedncgo 
z członków. Związku; zobacz art. S ust. 6 rozp. Prez. 
Rzpltej i § 8 ust. 4 rozp' wykon.), 

Wiceprezesem Związku jest każdoczesny 
urzędowy zastępca wymieniotlej wyżej osohy. 
alternątywa 4-a: stanowi koleg~um, złoione z Pre-
~e$aZwiązku" którym z urzędu j.est ... .. ... ......... ..... .. 
(zobacz wyżej uwagę do alternatywy 3-ej). \Vice
prezesa, którym jest każdoczesny urzędowy 
z,astęp<;a wymienionej właśnie osoby, i z ...... 
________ ... ~. ___ .... _._. człooków ~ wybieranych prze~ Ra.de 

Związk\1 lla okręs lat ............ przy obecności 
co najmniej ..................... ...... członków Rady. 

Przy wyhorze tych ostatni<;h członków 
Zarządu głosuje się na każdego człon
ka osobno; wybór następuje większo
ściC\ • • • • .gł0!\ÓW o,bęcnych. 

ą.l b Q 

Wyboru tych ostatnich członków Za
rządu dokonywa się równocześnie jed
nym aktem wyborczym. la wybranych 
uważa się odpowiedniq liczbę kandyda
tów, którzy kolejno po sobie otrzymali 
najwięks:z;qliczbę głosów; (lub: Glosuje się 
na listy kandydatów, przyc-Z(~m za wy
branych uważa się odpowiednią liczbę 
wymienionych na pierwszem miejscu 
kandydatów z tych list, na które podług 
stosunku oddanych na nie głosów przy
padły przy rozdzi.ale r:n an daty; 

alternatywa S-a: przekaZUje SIę ........................................ -
(tu wymienić odnośny organ jednego z członków Związ
ku międzykomunalnego; zolaacz art. '1 rozp. Prez. Rzpltej 
i § 9 rozp. wykon.), który upoważniony jest do 
wyk0nywania (wszelkich) uprawnień i obowiąz
ków Zarządu ewiązku, jakie są przewidziane 
statutem niniejszym (lub: w § §........... statutu 
nitriefszego; inne lilp'f1wnienia i ' QbQwiqzki Za
rządu Związku, przewidzillrle stałlł.tem niniej-
szym, /ił powyżej nieplz(!!kazane spełnia ............. _ 
._ .......... _ ........... _ ..................... ). 
(Uwaga: tu oznaezyć org.an, który te czynności ma 
spełniać; ~ob;;tcz § 9 ust. 4 r02:fl. wyken.); 
alternatywa 6-a: stanowi Prezes Zwią:zkUr (lub: ko
legjum z······· czło.nków zlożo.ne). R~da Zwiqz
~.u jest upaważllźo.n(l. pTzeka,;ae dTQgq uchwały, 
powzięte.j wię~zościq ...................... ... glosów przy 
obecności ........................... czlonków tej statuto-
wego składu, (wszelk{e) up1!C~WnieRia tego 
Zarządu, . które są pr.zewidzia,ne ..... .... ............. . 
(i t. d., jak w alternatywie S-ej; zo.bacz § 9 rozp. wykon.). 
Do alternatywy t-ej, 2-ej i 4-ej (oraz ewent. S-ej i 6-ej 
zo.bacz § 9 ust. 2 rozp. wykon.): 

Do Zarządu wybrany być moźe każdy obywatel pol
ski, posiada.jący prawo wybieralnośCi do rad gmin 
wiejskich i miejskich na obszarze RzeczYP0spolitej. 
Ponadto warunkiem wybięralności do Zarządu jest 

(zobacz art. 5 ust. 5 rozp. Prez. Rzpltej), 
DG alternatywy l-e~, 2-ej i 4-ej (oraz· ewent. S-ej i 6-e~): 

Rada Związku może kaźdego wyb-r-ąnęg~ e·złon
ka Zarządu Związku nawet przed upływem jego 
okresu urzędowania odwołać wi-ększośei-ą .. ' ...• 
przy obecności .... . , członków. J. 

W miejsce odwołanego i na resztę i~go okresu 
urzędowania wchodzi do Zarządu ja~o czŁonek kan
dydat, który 

§ 19 (22J. 

Do zakresu działania Zarządu Związku na~e:iy 
pqedewszystkiem: 

a) zarządzanie majątkiem, spraw~mi Związku 
według zasad statutu nil'liej szego ~ przepi
sów, ustanowionych przez Radę (Wydział) 
Związ.,kui. . 
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b) 'prowadzenie administracji Związku oraz je-
. go zakładów, przedsiębiorstw i urządzeń 
względnie nadzór nad administracją tych 
jego osobnych zakładów, przedsiębiorstw 
i urządz ń, które mają własny zarząd; 

e) składanie Radzie (i Wydzia{owi) Lwiązku 
rocznych sprawozdań z administracji i sta
nu majątku, zakładów, przedsiębiorstw 
i urządzeń Zarządu; 

d) sporządzanie preliminarza przychodów i roz
chodów Związku, przedstawianie Radzie 
(i Wydzialowi) Związku rocznych zamknięć 
rachunkowych Związku; 

e) asygnowanie dochodów i wydatków Związ
ku oraz wymiar i ściąganie świadczeń na 
rzecz Związku; . 

f) nadz.ór zwierzchni nad pracownikami Związ
ku oraz nad prowadzeniem rachunkowości 
i kasowości Związku; 

g) mianowanie pracowników Związku na 
ustalone przez Radę (Wydzia!) . Związku 
stano'wiska służbowe w tych przypadkach, 
w których to mianowanie nie jest zastrze
żone Radzie (lub Wydzialowi) jako też przyj
mowanie i oddalanie pracowników kontrak
towych; 

h) wdawanie się w spory, jeśli ono nie wyma
ga przyzwolenia Rady ' (lub Wydzialu) 
Związku, a w przypadkach nagłych także 
tam, gdzie przyzwolenie takie jest zastrze
żone, oraz ustanawianie, w razie potrzeby, 
zastępców prawnych do tych sporów; 

i) stanowienie uchwał w sprawach Związku 
z upoważnienia Rady Związku w przypad
kach i warunkach, określonych wewnętrz
nym porządkiem (regulaminem) czynności 
Związku; 

j) przygotowywanie wniosków na posiedzenia 
Rady fi Wydziału) Związku oraz wykona
nie jej (ich) uchwał; 

k) załatwianie wszelkich irmych czynności re
gulaminem czynności Zarządowi Związku 
poruczonych; 

l) 

§ 20 (23). 

.' Równocześnie nie można być członkiem Rady 
,iZar.zqdu Związku. W mieJsce wchodzącego z urZf?du 
w ' skl'ad 'Rady przedstawiciela, który przyjąl wybór 
do Zarządu Związku, wchodzi do Rady jego urzf?do-

, wy z$ff?pca a z'aś w mIejsce przedstawiciela, nie
wchodzącego z urZf?du w skład Rady, który przyjął 
wybór do Zarządu Związku. wybiera właściwy organ 
czlonka Związku inną odpowiednią osobf? f§ 7 slatuiu 
ninfejszego) na swego przedstawiciela w Radzie; 
w miejsce członka Zarządu Związku. który przyjął 
mandat członka Rady Związku, wybiera Rada Związ
ku . inną Qsobf? do Zarządu (zobacz art. 5 · ust. 5 rozp. 
Prez. Rzplitej i § 18 statutu nini e jszego). 

CzłonkowJe Zarządu Związku obowiązani są 
. brać udział w posiedzeniach Rady (i Wydziału) 
Związku. 

Członkowie Rady; Wydziału i Zarządu Związku 
nie mogą wchodzić w stosunek dostawcy i dzierżawcy 

lub osobistego dłużnika do Związku bez specjalnej 
uchwały Rady Zwi~zku. 

§ 21 (24). 

Prawa i obowiązki tudzież odpowiedzia'lnóść 
służbową członków Zarządu Związku określają prze-
pisy, 

alternatywa la), mogąca obowiązywać tylko dla 
związków międzykom\lnalnych, nie posiadających 

. charakteru korp, prawa publicznego: wydane przęz 
Radę Związku. 
alterna tywa 2a), obowiązująca wyłącznie dla zwią'z
ków' mięclzykomunalnych o ' charakterze korporacyj 
praWd publicznego: obowiąZUjące członkow za::' 
rządu związku komunalnego ............ .... ...... .. ...... ...... ... . 
(tu w myśl art. 13 ust. 1 rozp, Prez. Rzplitej i § 20 
ust. 1 ro;zp. wykon, wskazać uczestn iczący w Związ
ku związek komunalny. którego przepisy mają być 
'pod powyższym względem miarodajnej. 

W razie ustanowienia zarządu kolegjalnę&o: 

Do członków, sposobu obradowania, wy
noszenia uchwal i odbY/L . ;z ia posiedzeń 
kolegium Zarządu Związku stosuje się 
pozatem odpowiednio postanowienia §. 8 
ust. 4, § 10 usi. 4, § 12 ust. 1 - 3 
zdanie pierwsze, § 13 ust. l, § 14 ust. " 
2,4 i S, § 15 ust. 1, § 16 i § 17 siatutu 
niniejszego z tern, że o uiracie urzędu 
czlonka Zarządu sianowi Rada Związku. 
Pr<?Zf!s Związku .. jesi przewodniczącym, 
przelożonym i członkiem Zarządu. Na 
posiedzeniach Zarządu sluży mu glos sta
nowczy. 

§ 22 (25). 

NazewnąŁrz reprezentuje Związek Prezes 
Związku. Uczestniczy on w posiedzeniach wszyst
kich wieloosobowych organów Związku. W orga
nach, powełanych do wykonywania kontroli nad Za
rządem a w szczególności w Radzie Związku nie słu
ży mu głos stanowczy. 

Prezes Związku prowadzi w imieniu Związku 
korespondencję i podpisuje zań 'pisma. dokumen t:y 
i ogłoszenia. Jest on równocześnie naczelnym 
zwierzchnikiem słuibowym wszystkich pracowni
ków Związku. 

Do ważności dokumentu, którego mocą Zwią
zek zaciąga zobowiązania wobec osób trzecich p~
trzeba obok podpisu Prezesa także współpodpisu 
dwóch członków . 
(tu wskazać 'J dpowiedni organ wieloosobowy Związku; zobacz 
§ 11 pkt g rozp wykon,j, 

Prezes ma prawo i obowiązek wstrzymać wy
konanie uchwały względnie zarządzenia organów 
Związku, jeżeli uważa, że uchwała względnie zarzą
dzenie takie wykracza poza kompetencję odn()śneg~o 
organu ltib sprzeciwia się obowiązującym przepisom. 
Wstrzymanie jednak nie może 'dotyczyć uchwał i za
rządzeń, odnoszących się do wykonywania prawa 
kontroli nad działalnością Zarządu. 

Od zarządzeń Prezesa służby odwołanie we
dług przepisów, wskazanych w § 57 (66) statutu rii
niejszego. 

Jeżeli Prezes nie może pełnić obowiązków, 
wszystkie jego czynności wykonywa Wiceprezes 
Związku, jako jego zastępca. 

, . 
. /'~J.:I 
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(§ 26). 

Rada Związku sprawuje kontrolę nad Zarzą
dem Związku za pośrednictwem Komisji Rewizyjne,j. 

Komisja Rewizyjna jest organem kolegjalnym 
i składa się z . ....... ........ .. (co najmniej trzech) 
członków, których wybiera na lat ............ ....................... . 
(lub corocznie) i odwoł'jj e Rada Związku. 

W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wcho
dzić członkowie Wydziału ani Zarządu ZWiązku ani 
też pracownicy Związku, natomias t mogą być do tej 
Komisji powoływane niewchodzące w skład orga
nów lub personelu pracowników Związku osoby 
z -pośród lub z poza grona Rady fi Wydziału) Związ
ku, zwłaszcza rzeczoznawcy, a to bądź z głosem sta
nowczym, jako jej członkowie, lub też z głosem do
radczym, jako jej asesorzy. ' 

Członkowie Komis ji Rewizyjnej nie mogą po
zostawać w stosunku dostawcy, dzierżawcy lub oso
bistego dłużnika do Związku bez specjalnej uchwa
ły Rady Związku. 

Przepisy § 12-go ust. 3 i 4 statutu niniejszego 
odpowiednio obowiązują również w stosunku do 
członków Komisji Rewizyjnej. . 

alternatywa 1 a: Przewodniczącym Komisji Rewi
zyjnej i jego zastępcą są osoby wybrane na 
te stanowiska przez Radę Związku przy wy
borze Komisji. 
alternatywa 2a: Przewodniczącego Komisji Rewi
zyjnej i jego zastępcę wybierają członkowie 
tej Komisji z pośród swego grona. 

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większo
ścią głosów pełnej lic zby jej członków . Do ważności 
uchwał niezbędną jest o becność co najmniej 
członków Komisji Rewizyjnej. Uchwały te powinny 
być protokółowane. Protokół podpisuje przewodni-
c'zący i .. ... ...... ....... ................... (co najmnie; jeden z) członków 
Komisii Rewizyjnej. 

Pozatem do członków Komisji Rewizyjnej, do 
obrad i posiedzeń tej Komisji mają odpowiednie za
stosowanie przepisy § 8 ust. 4, § 10 ust. 3 i 4, § 12 
ust. 1 i 2 oraz 3 zdanie pierwsze i ust. 4, § 14 usL 4, 
§ 15 ust. 1 i § 17 statutu niniejszego. 

(§ 27). 

Obowiązkiem Komisji Rewizyjnej jest zbadanie 
tocznego sprawozdania z działalności Związku, bi
lansu majątku Związku i zamknięcia rachunków 
Związku, złożonego Radzie (WydzialowiJ Związku, 
a nadto sprawdzenie stanu kas Związku przynaj-
mniej . . na kwartał. 

Komisja Rewizyjna uprawniona jest też prze
prowadzać niespodziewane rewizje kas Związku 
oraz wszelkich jego zakładów, przedsiębiorstw 
i urządzeń. . 

Tok i sposób dokonywania rewizyj określa 
osobny porządek (regulamin) czynności, uchwalony 

~ przez Radę Związku. 
W celu wykonania powyższych czynności wol

no Komisji Rewizyjnej żądać od (Wydzialu i) Zarzą
du Związku, . jego zakładów, przedsiębiorstw i urzą
dzeń wszelkich potrzebnych wyjaśnień, aktów, ksiąg 
kasowych, zapisków i dowodów, oraz zwiedzać i ba
dać zakłady, przedsiębiorstwa, tudzież wszelkie 
urządzenia Związku. 

Ze swych czynności skh da Komisja Rewizyj
na sprawozdanie Radzie Związku, przesyłając jedno
cześnie odpisy Zarządowi Związku przy dołqc~eniu 
odpisów dla Wydziału ,Zwiqzku. 

C. Inne przepisy ustrojowe. 
§ 23 (28). 

Każdy członek Związku ma prawo : 
a) brać udział przez swych przedstawicieli 

w obradach i głosowaniach na Radzie 
Związku; 

b) przedstawiać na Radzie Związku swe żąda
nia w zakresie zadań Związku i składać 
wnioski pod obrady; 

c) korzystać z (przedsiębiorstw, zakladów i) 
urządzeń Związku na warunkach odnośne
mi regulaminami określonych; 

d) odwoływać się do właściwych organów 
Związku o decyzje i zarządzenia w sprawach 
swego stosunku do Związku; 

e) 

§ 24 (29). 

Każdy członek Związku ma obowiązek: 
a) nie przeciwstawiać się na swym obszarze 

przeprowadzeniu prawnie wydanych zarzą
dzeń Związku i nie działać na szkodę 
Związ ku; 

b) użyc zać na swym obszarze organom Związ
ku pomocy swych organów do przeprowa
dzenia zadań Związku; 

c) wpłacić przypadaj ący nań udział i uiszczać 
p;zypadające nań składki w sposób prze
pisany; 

d) zezwalać na obecność delegatów Związku 
na posiedzeniach swych organów w spra
wach dotyczących zadań Związku; 

e) stosować się do statutu Związku, przyjętych 
przez Związek regulaminów, oraz prawnie 
powziętych postanowień i zarządzeń wła
ściwych organów Związku; 

f) 

§ 25 (30). 

Pracownicy nie mogą być członkami Wydzia
lu, Komisji Rewizyjnej, ani organów Związku, powo
łanych do wykony wania kontroli nad Zarządem. Nie 
mogą oni wch o dzić w stosunek do stawcy, dzi~żawcy 
lub osobistego dłużnika do Związku. ' , ID~ 

Prawa i obowiąz ki tudzie ż o d pow;ed~alność 
służbową pracowników Związku określają p.rzepisy 
służbowe i uposażeniowe , 

alternatywa t a: wyd ane przez Radę Związku; 
alternatywa 2a : wydane z upoważnienia Rady 
przez (W ydzial) Zarząd Związku . Przepisy 
takie dla kierowników biur i dyrektorów za
kładów, przedsiębiorstw i urządzeń Związku 
uchwala Rada Związku; . 
alternatywa 3a: obowiązuj ące pracowników w ..... _ 

.. (tu ewe nt. wskazać w myś l art. 13 
ust. 2 rozp. Prez. Rzpli te j i § 20 rozp. wykon. uczest
nieząc y w Związku związe k kom unalny, którego prze
pisy maja być pod powy~szym względem miarodajne). 
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Uchwały , Związku, ustalaiące stosunki służbowe 
pracowników lwiątku, wymagają zatwierdzenia wladzy 
nadzorczej (zobacz § 20 ust. 2 rozp. wykon.) 

§ 26 (31). 

Ogłoszenia Związku wywieszane będą na widok 
publiczny w lokalu urzędowym Związku. . . . . 
(oraz jego zdkli:J.dów, przedsiębiorstw i urządzeń) -
jako też w lokalu urzędowym każdego z członków 
Związku. 

Niezależnie od tego obowiązany jest Związek 
dokonywać swoich ogłoszeń w Dzienniku urzędo-
wym. . . . . . 
(tu wskazać odnośny organ urzędowy). 

II. Mająt~k i gospodarka Związku. 

§ 27 (32). 

Majątek Zwiążku jest odrębny od majątku 
członków i powinien być osobno administrowany. 

Fundusze Związku nie mogą być łączone z fun
duszami członków a rachunkowość Związku powin
na być . odrębnie prowadzona. 

. Biurowość Związku prowadzi Związek sam albo 
biuro Zl.l'iązku komunalnego ............................ ................ (tu ten 
związek wymienić; zobacz § 9 ust. 3 rozp. wykon.). 

§ 28 (33). 

Dochód z majątku, mającego trwale służyć celom 
Zwiqzku, powinien być przedewszystkiem użyty na 
utrzymanie, zabezpieczeme, zdrząd i poprawę majątku. 

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami Związku 
rozdziela się między członków Związku podlug nastę-
pujących zasad ... ..... ........ ........................................................................ .. 

§ 29 (34). 

. Na pokrycie wydatków Związku służą przede
wszystkiem dochody z majątku, przedsiębiorstw, zakla
dów i urzqdzeń Związku następnie świadczenia, jakie 
według zasad ustalonych W statucie niniejszym-§ 30 
(35)-na podstawie uchwały Rady Związku członkowie 
obowiązani są uiszczać, dalej dotacje, darowizny i za
pisy (lub dochody z dotacyj, darowizn i zapisów) 
wreszcie wplywy jednorazowe ze sprzedaży lub za
miany części majątku, nieprzeznaczone na wyrównanie 
uszczuplonej przez to jego wartości oraz wpływy 
z innych źródel tudzież dochody z pożyczek. 

Jeżeli własne dochody Związku oraz świadcze
nia członków na pokrycie wydatków nie wystarcza
ją , nie~obór rozkłada się na członków Związku po-
dług następujących zasad:. • • 

Przyp~dając~ na 'nich część 'niedoboru pokry~ 
wają członkowie Związku z własnych budżetów. 

§ 30 (35). 

Tytułem świadczeń swych na: rzecz Związku 
obowiązani są członkowie Związku począwszy od 

uiszczać ........... . .... ... ~ . . . .. ... (miesięcznie, ćwierćmiesięcznie, 
pólrocznie, corocżnie) kwoty, ustalane każdoczesną 
uchwałą Rady Związku na bkres .............................................. .. 

Ustalenia powyższych świadczeń dokonywa Ra
da Związku według następujących zasad: za pć:idsta
wę określania rozmiaru świadczeń od poszczegól
nych członków przyjmuje się 

(zobacz' § 21 ~st. 2 r~zp. w;kon.). 

Do odroczenia terminu platności względnie roz
łożenia na rafy przypadających do 'uiszczenia kwol 
świadczeń, określania ilości i wysokości oraz terminóqJ 
płatności tych rat uprawniona jest Rada (lub Wydział, 
Zarząd) Związku. 

Poniesźone przez Związek Komunalny ......................... .. 
koszta sprawowanej przezd l administracji Związku po-
licza się na poczet wartości jego świadcz eń .. .... .. ....... ...... .. 
(każdorocznie) w wysokości, ustalonej zamknięciem 
rachunków Związku z ostatnio ubiegłego roku (zobacz 
§ 21 ust. 3 zdanie drugie rozp. wykon.). · , 

§ 31 (36). 

Zarząd Związku układa corocznie preliminarz 
bu?żetowy wszystkich dochodów i wydatków, spo
dZ1ewanych w następnym roku obrachunkowym, i to 
w takim czasie, by mógł być rozpatrzony, uchwalo
ny i zatwierdzony przed rozpoczęciem roku obra: 
chunkowego. ' 

Przynajmniej na 14 dni przed wniesieniem pod 
obrady Rady (Wydziału) Związku należy preliminarz 
budżetowy przesłać członkom Związku, celem prze
glądnięcia i wnoszenia zarzutów i spostrzeżeń. 

§ 32 (37). 

Budżet Związku zakreśla granice gospodarki 
finansowej Związku W roku obrachunkowym. Za
rząd Związku obowiązany jest granic tych ściśle się 
trzymać. . 

Jeżell w ciągu roku obrachunkowego zajdzie 
potrzeba wydatku, nieprzewidzianego w budżecie 
lub przewidzianego w niewystarczającej wysokości, 
to na uskutecznienie takiego wydatku . . . . . 
(podać właściwy organ uchwalający) powinien specjalnie 
zezwolić w budżecie dodatkowym i jednocześnie wska-

. zać w nim środki pokrycia. 
Gdy nieprzewidziany wydatek nie da się odro

czyć bez szkody dla Związku lub gdy wynika z usta
wowego obowiązku, Zarząd Związku może dokonać 
wydatk~, ale jest obowiązany zawiadomić o tern Ra
dę (Wydzial) Związku celem zatwierdzenia wydatku 
i sposobu jego pokrycia na najbliższem posiedzeniu. 

§ 33 (38). 

Zarząd Związku obowiązany jest prowadziĆ de
kładną rachunkowość pobranych wpływów i tloko
nanyc~ wydatków, jak również zaległości poboro
wych 1 płatniczych . 

Naj,później w ciągu czterech miesięcy pb upły
wie roku obrachunkowego Zarząd Związku powinien 
złożyć Radzie (Wydzialowi) Związku do tinpbżńa
nia sprawozdanie rachunkowe z wykonania budzetu 
oraż z wszelkich innych przychodów i rozchodów po
zabudżetowych, celem uzyskania pokWittlWllnia 
(uznania rathunku za rzetelny). 

§34(39). 

Związek jest obowiązany prowadzić księgę in
wentarza majątku, która dawać powinna dtJkła.dny 
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obraz czynnego i biernego stanu majątkowego z koń
cein roku obrachunkowego. 

§ 35 (40). 

Osoby zamieszkctłe na obszarze Związków Ko
munalnych, należących do Związku, mają prawo do 
ko.rzystania s~o~ownie do istniejących w tym wzglę-
dZie postanowlen z ... ..................................... ...... (wymienić ewen-
tualne urządzenia i zakłady dobra publicznego tudzież przed
siębiorstwa Związku). 

Warunki korzystania z powyższych urządzeń, za
kładów dobra publicznego, przedsi ~biorstw Związku 
ustala (ją) przedewszystkiem regulamin (y), uchwa-
lony (e) przez ........ .... ...................... ................ ............. _ ................................. . 
(podać odnośny organ ustrojowy Związku ). 

Uchwały Związku, dotyczące takich regulaminów, 
wymagają zatwierdzenia władzy nadzorczej (zobacz § 24 
ust. 2 rOl:p . wykon.). 

Zażalenia i sprzeciwy w sprawach dotyczących 
korzystania z powyższych urządzeń, zakładów dobra 
publicznego, przedsi~biorstw Związku oraz w sprawach 
opłat i dopłat na te cele rozstrzyga Zarząd Związku. 

Przepisy art. 31 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej o związkach międzykomunalnych 
mają zastosowanie także do rozstrzygnięć Zarządu 
Związku co do zaż,deń i sprzeciwów w sprawach do
tYĆzących korzystania z powyższych urządzeń, zakła
dów dobra publicznego, przedsi~biorstw Związku, oraz 
w sprawach opłat i doplat na te cele (zobacz art. 18 rozp. 
Prez. Rzplitej, § 24 ust. 4 i § 26 rozp. wykon.). 

§ 36 (41). 

Za przyjęte zobowiązania odpowiada: Związek 
wobec osób trzecich całym swoim majątkiem a człon
kowie Związku 

alternatywa l-a - do wysokości tej sumy ozna
czonych w statucie niniejszym (§ 4) udziałów 
swoich, której jeszcze nie wpłacili. Sumy udzia
łów, zwrócone członkom lub przez nich wyco
fane, uważa się za niewpłaconej 
alternatywa 2-a - do wysokości .......... ................. (więcej 
niż 1000/0) sumy oznaczonych w statucie niniej
szym (§ 4) udziałów. 
Z tytułu odpowiedzialności poniesionej ponad 
100 % sumy udziałów służy (nie s/uży) człon
kow· . regres do innych członkówj 
alternatywa 3-a - solidarniej w ewentualnych 
stratach z tytułu poniesionej odpowiedzial
ności solidarnej uczestniczą poszczególni człon-
kowie .............................. .... .. ........ _ .......................................... .... ....... . 
(tu wskazać stosunek t ego uczestnictwa np. według 
alternarływy l-ej; zobacz § 25 rozp. wykon.). 

Ubyli członkowie odpowiadają w granicach po
wyższych za wszystkie zobowiązania Związku, po
w~tał~ do ,c~wili ic~ uby~ia .. Czas trwania lej odpo-
wledzldlnoscl ogramcza Sll? az do ..................................... _ ........... .. 
licząc od skończenia sil? roku obrachunkowego, w któ
rym członek ubył (zobacz art. 19 ust. 2 rozp. Prez. Rzplitej 
o zw. międzyk.). 

. § 37 (42). 

W sprawach administracji majątku przedsię
biorstw, zakładów i urządzeń Związku oraz jego go
'spodarki fina:nsowej, jako też w sprawach zbywania 
i nabywania nieruchomości oraz zaciągania pożv
czek i lokowania: kapitałów, jak również w sprawach 
wymiaru i poboru świa.dczeń, przewidzianych w sta-

tucie niniejszym, obowiązują przedewszystkiem prze
pisy rozporządzenia Prezydenta RzetzYPosl1olltej 
z dnia 17 czerwca 1924 roku o obowiązku i sposobie 
pokrywania wydatków przez związki komunalne 
(Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 522) wraz z § 2 rozp. I M.i
nis tra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Skarbu 
z dnia 22 stycznia 1925 r . (Dz. U. R. P. Nr. 15, poz. 99) 
tudzież z rozporządzeniem wykonawczem Ministra 
Spraw Wewnętrznych, wydanem w porozumieniu 
z Ministrem Skarbu z dnia 28 czerwca 1926 roku (Dz. 
U. R. P. Nr. 75, poz. 433), rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych z 24 września 1926 r., wyda
nem w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie 
zmiany tego ostatniego rozporządzenia (Dz. U. R. P. 
Nr. 101, poz. 587) oraz rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu z dnia 
28 marca 1927 r. o kasowości i rachunkowości związ
ków komunalnych (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 345). 
Pozatem w sprawach powyższych stosuje się przepi
sy ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem 
uregulowaniu finansów komunalnych (Dz. U. R. P. 
Nr. 94, poz. 747) oraz przepisy, normujące wymie
nione sprawy w odniesieniu do związku komunalne-
go .... ........... .... ... ........... ... .. .... ..... ............................................................ ... . 
(zobacz § 26 ust. 3 rozp. wykon.). . 

W odnie sieniu do związków międzykomunalnyćh o cha
rakterze korporacyj prawa publicznego - źgodnie z § 26 ust. 2 
rozp. wykon.: 

Ponadto w odniesieniu do Związku ma zastoso
wanie rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 22 grudnia 1924 r. o ustanawianiu delegatów 
rządowych przy poszczególnych samorządach lub in
nych związkach prawno - publicznych (Dz. U. R. P. 
Nr. 113, poz. 1002), tudzież rozporządzenie Prezyden
ta Rzeczypospolitej z dnia 15 lutego 1928 r. o sposo
bie lokowania · funduszów przez osoby prawa pu
bilcznego, fundacje i osoby niewłasnowolne oraz 
o sposobie lokowania kaucyj, składanych E tytułu 
obowiązku publicznego (Dz. U. R. P. Nr. 17, poz. 141). 

IIL Zmiany w składzie ł rozwiązanie Zwiątku. 

§ 38 (43). 

Na członka Związku przyjęty być może 
-_ ...... _-_ ..... ... .. ... -.......... .......................... · ... ....... ........... . .. . ....... .. ..... . . _-.- .... ....... . 

Przyjęcie do Związku nastąpić moie tylko, jeżeli 
organ stanowiący związku, zamierzającego przystą
pić na członka, uchwali: 

1) przystąpienie do Zwią:<ku, 
2) przekazanie ze swej shony ZwiązkowLtych 

szczególnych zadań, które on hla spełniać za .. przy
stępującego, 

3) wysokość udziału w Związku statutem ni
niejszym oznaczoną i przyjęcie odpowiedzialności 
statutem niniejszym oznaczonej, 

4) przyjęcie niniejszego statutu Związku w je
go ostatnio obowiązującem brzmieniu, 

5) przyjęcie warunków szczególnych, od któ
rych Związek ttzależhi ostateczną swoją zgodę na 
przyjęcie członka, 

6) 

Warunki powyższe (pod 1, 5 i 6) ustala iprzy
jęcie członka uchwala Rada (Wydział) Związku. 
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'. § 39 (44). 
, p,rżyję·f:ie uwa;ia ' się za dokonane z dniem ogło

szenia ziuząązeńia\ władzy nadzorczej, zatwierdżają
c'ego uchwały o przystąpieniu i przyjęciu, w sposób 
przepisany ' dla ogłos·z.enia statutu niniejszego. . 

Z powyżśzym dniem ząkresdziałania' Związku 
rozs:r:erza się terytorialnie także na obszar . działania 
nqwego członka i członek ten . wchodzi w prawa 
i' obowiązki, -wynikając.e .ze statutu niniejszego . 

§ 40 (45). 
Z ,. d0konanem przystąpieniem nowoprzystę

pująCY cz'ł~nek ' uzyskuje w Radzie Związku taką 
liczbę przedstawicieli, jaka odpowiada 

iw k'ażdy~ j(.dnak r~zie: co'naimni~j dwó~h przedstawicieli; zo: 
bacz art. 3 ust. l r.ozp. Pre:!; .. RzpJitej). Jednym z nich jest 
z . urzędu osoba stanowiąca jednoosobowy organ wy
konawczy członka (prezydent miasta, burmistrz, wójt, 
sołtys) względnie sprawująca urząd przewodniczącego 
kolegjalnego brganu wylo,awczego członka Związku. ' 

Dalszych przedstawicieli' z przyp.adającej na 
członka l"ich liczby wy biera ..... .............. .. .. . (tu wskazać . 
mający dokonywać wyboru kolegialny o,rg!ln korporacyj mo
gących prżystąpić do Zwią:!;ku ; wbac:!; § 5 ust. 2 i 4 roz,p. wyk.) 
z pośród osób, którym przysługuje 'prawQ wybieral
ności do tych organów. Postanowienia § 7 ust. 3 
i ~da.lsze statllthi niniejszego mają tu odpowiednie za-

I stosowanie. 
O powyższą liczbę przedstawicieli zwiększa się 

skład Rady Związku. 
Skład innych organów u~trojowych Związku 

pozostaje niezmieniony ,-
alte rnatywa l-a: aż do upływu ich kadencji. 
alternatywa 2-a: I,- Okl .l~a u.a Związku w nowym 

. swym składz i e drogą nowego wyb~ru na 
re~ztę ich kadencji . nie zmieni ich składu. 

(§ 46),· 

O każdej zamierzonej zmianie granic swego ob
szaru ~ obowiązany jest członek donieść Związko
wi pat.ychmiast,· skoro tylko sam podejmie inicjatywę 
w {ym kierun{<u lub otrzyma wiadomość o podjęciu 
takiej ,i.nit:j'atyWy z innej strony. . 

I Równocześnie obowiązany . jest . członek do
nieść, c:r:y i o ile zamierzona zmiana ' może wpłynąć 
tia dalszy jego stosunek do Związku. 

§41(47). 

'Zmiana granic, skutkiem której związek komu
nalny (lub korporacja prawa publicznego), uczestni
czący (a) . w Związku nie przestaje istnieć, stanowi 
tylko o tyle tytuł ' do żądania zmiany wysokości udziału 
względnie świadczeń członk'a na rzecz Związku, o ile 
pociągnęła za . sobą zmianę zainteresowania członka 
w Związku (lub żdolności finansowej członka; wbac:!; 
art. 23 rQzp. Pre:!;. Rzplitcj i § 28 rozp. wykon.). 

. Q. Q.9;l~jżeni.u . względnie zwiększeniu . wysokości 
\udziały: ~zgl~d~ie. świadczeń członk,a na rzecz Związ
'ku z. . tytu~i1P' W;yższych zm.ian oraz o .czasokresie, 
od którę,go ~ to obniżenie w ?:ględni~ z,więks2Jen;e ma 
obowią~yWa~ ., ttldżięż o ,dalszem przedstawicielstwie 
członka w or~ąnach Związku decyduje: 

alternatywa .1 : a: igodn~ p~rQz~pi.el}ie ~~ł~:m.ka1 
ze ZWIązkIem; . w raZIe me<lOl,ścIa .<1.0 .sku~.~ti l 
porozumienia, r<!>zstrzyga, na wniosek jedne'go 
z zaintM"esOW~il.y~h" wspólna władza nad-
zorcza· - \ " . " . 
alternatywa 2-a: Rada (Wydział) Zwiątku,j. . od 
orzeczenia tego organu s1uży członkowi ddwo-

j łanie ,do wspólnej dla zalbf~.tesowanycll żwiąz-
kó'w władzy nadzorczej,' kfóra rozstrzyga ~ 

do alternatywy l-ej i 2-ej : W trybie, określonym wart. 3.1 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dniii 
22 marca 1928 roku o związkach międzykomunal- . 
nych w związku z § 44 11 0zporządzenia wykonawcze.
go z dnia 22 lipca 1929 r. do tegoż rozporządzeni.a. 

I 

§ 42 (48). 

Członkostwo w Związku ustaje w razie: 
al ustąpienia członka że Związku, 
b) usunięcia . członką ze' Związku, 
c) zmiany granic, skutkiem której związęk ko

munalny uczestniczący w Związku, istnieć 
przestaje, , 

d) rozwiązania Związku. 

§ 43 (49). 

Zamiar ustąpienia powinien członek oznajmlc 
Związkowi najpóźniej na •. . .. . naprzód przed 
dniem 

alternatywa l-a: ostatnim tego roku ' obrachun
kowego, z końce~ ktprego ma ustąpienie 
nastąpić. 
alternatywa 2-a: zamierz.onego ustąpienia. 

U wag a: Zobaez § 30 ust. 2 zdanie drugie rozp. wykon. 

Ustąpienie uzależnia się' nadto: 
a) od wyrażenia na lo ' zgody przez Radę (Wy-

dział) Związku, ' ' 
b) od zupełnego uch;ylenia zainteresowania członka 

w zadaniach ZwiC{zku, o ' czem orzeka Rada (Wydział) 
Związku, z możnością odwolania się członka do władzy 
nadzorczej Związku, . ' . . 

c) od uiszczenia jeclnorazowego odśzkodowania; 
o wysokości odszkodowania, o sposobie jego uiszczenia 
oraz o czasokresie, UJ 'ciągu którego ono 'ma być 
uiszczone .decyduje ..................................... _ .............. (zobac:!; alterna-
tywę l-ą i 2-ą w § 41' (47) ust. 2 statutu niniejs:!;ego). 

d) ................................................................................................... . 
···· .. ·· .. ·_ - _········ .. ·· .. ·····1···· .. ····· .. ·· __ ·· .. ····· ......................... ............ .... .. .. .................... ... -

Ustąpienie nie zwalnia z obowiązku uiszczenia 
opiat, doplat i świadczeń należnych do dnia ustąpie
TJia (lub: końca .roku obrachunkowego, w którym ustą-
pienie n-astąpiło , i t. p.) . 

Uchwała członka o ustą,pieniu ze Związku pod
lega zatwierdzeniu władży nadzorczej , Związku. 

§-44 (50). 
. , 

. Zamiar usunięcia członka ze Związku należy 
oznajmić członkowi najpóźniej na . .... . : . naprzód 
przed dniem . . ~' . 

alternatywa l-a: ostat.im tego. roku obrachun
Kowego, z końcem którego ma usunięcie 
nastąpić . 

alternaŁywa2-a: zamierzonego usunięcia. 
U wag a: zobac:!; § 30 ust. 2 :!;danie drugie rozp. wykon. 

, 
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Usunięcie może nastąpić w razIe: 
aj udow odnionego d z iałania na sz kodę 

Związku, 
hj nieuiszc zenia pr zepi sa nyc h wpłat na udział, 

opl-at , dopłat i innych ś wiadcz eń na rzecz Związku, 
cj niestosowania s ię członka do przepisów obo

wiązujących a w szczególno śc i p os tanowieIl statutu 
niniejszego oraz uchwał i zarządzeIl organów Związ
ku, 

dj 

o usunię c iu s tanowi R a da (Wydzial) Zwi c1Z ku 
więk sz ością ... , .. gło sów przy obecności. 
.. . ... . członków t ego orga nu. 

Usunięcie nie zwalnia z obowiązku ui sz ·.: zen ia 
opłat, doplat i świadczeń , na le żnyc h 00 dni a lIsun ią 
'ci a (lub końca rok u obrachunkowego, w którym ustą-
pienie nastqpilo i t. p. ). • 

Uch wa ł a Związku o us unięciu członka podlega 
zatwierd ze niu władzy na dzorc zej Związku. 

§ 45 (51) 

Z dokona nem u s tąpieniem względnie usunię
ciem czło nka us tępuj ą równocz e ś nie z Rady Zwią z 
ku ci pr zeds tawi ciele , któr zy członka dotyc hczas 
w niej reprezentowali . 

Rad a Związku w nowym s kł a dzie pos tanawia, 
czy i o ile skutkiem u s t ąpienia względnie usunięcia 
członka dotychczasowy s kład innych organów ustro 
jowych Zwią z ku ma ulec zmian ie wzg l ę dnie uzupd
memu. 

O ileby skutkiem za szfych zmian u s tąpić miał 
również Prezes i Wiceprezes Związku. czynności ich 
obejmuje tymczasowo l'lO;starszy wżeklem przedsta
wiciel w Radzie, 

(§ 52). 

Ustępującemu względnie usuniętemu ze Związ
.ku członkowi należy zwrócić równowartość tego, co 
wniósł lub wpłacił na udział. Przy zwrocie można 
potrącić ro szczenia Związk u z powodu czynno śc i, 
wchodzących w zakres działalno ści Zwią zku , a to 
bez względu na termin płatności tych roszczeIl. 

Ustępujący względnie usunięci członkowie nie 
mogą żądać zwrotu swych udziałów przed upływem 
lat ... . . od skończenia się roku obrachunkowego, 
w którym następuje ich u s t ąpienie wzglę dnie usunię
cie; nie narusza to ich prawa do procentów, o ile 
takie wypłacono pozostałym członKom w między
czasie po ustąpieniu wzglę dnie us unięciu członka. 

Związek zastrzega sobie jednak prawo spłacić 
każdocze śnie w częściach lub w całośc i udz iał człon
kowi, który ustąpił w zgl ędnIe zos tał usunięty. 

§ 46 (53). 

Rozwiązanie Związku następuj e: 
al w razie ubycia ...... członków lub o ile 

co najmniej . . . .. członków nie pozo-
stanie, 

bj w skutek zgodnych uchwał wszystkich 
członków Związku, 

c) wskutek jednomyślnej uchwały Rady 
Związku! 

d) wskutek zarządzenia władzy nadzorcze j, 
r ozw iązującego Związek przymusowo, 

ej w razie upływu czasu, na jaki Związ ek zor
ganizowano (§ 3 statutu niniejszegn), o ile 
nie nastąpi przedlużenie istnienia Związku 
w sposób , przewidziany dla zorganizowania 
nowego Związku. 

Uchwały w wypadkach bj i e j za twierdza wła
dza nadzorcza Związku. Władza ta stwierdza też 
w wypadkach pod aj - cj i ej rozwiązanie Związku, 
a we wszystkich powyższych wypadkach (pod a -
ej zarządza jego likwidację. 

Rozwiązanie Związku i z arządzenie jego likwi
dacji powinno być podane do wiadomośc i publicznej 
w sposób , pr zepisa ny dla ogłos z enia statutu niniej
szego. 

Aż do ukończenia likwidacji Związek uważa 
si ę o tyle nadal i s tniej ący, o ile cel likwidacji tego 
wymaga. 

§ 47 (54). 

W raziQ rozwiązania Związku pierwszel'is two 
do przeję c ia jego urządzeń (§§ 64 i 65 statutu niniej
szego) mają w myśl art. 29 rozporządzenia Pre-zyden
ta Rzeczypos polit ej o związkach międzykomunalnych 
związki, k tó ryc h obszar obejmuje terytorra wszyst
kich związków komunaln yc h, będących członkami 
Z wiązku . 

Je że li żaden ze w skazanych w ustępie pierw
~zym związków komunalnych z prawa pierw sz eń
s twa nie skorzys ta , wówczas każdy Związek komu
nalny. który należał do Związku, może przejąć urzą
dzenia, znajdujące s ię na jego obszarze. Związki ko
munalnE! o wyższej liczbie ludno ś ci mają przytem 
pierwszetlstwo przed związkami kom unalnemi 
o mniejszej liczbie zaludnienia . 

W obu wypadkach przejęcie następuje po od
powieęniem zaspokojeniu względnie zabezpieczeniu 
roszczeIl wierzycieli Związku co najmniej do wyso
kości 'kwot, przypadających im przy likwidacji 
Związku , tudz ież za odpowiedniem odszkodowaniem 
członków Związku , ° ile ono im się należy . 

O pierwszeIlstwie (ust. 1 i 2j oraz o rodzaju 
i wysokości odszkodowania, o ile w tym względzie 
nie nastąp l między za interesowanemi porozumienie , 
orzeka po wy słuchaniu zaintere sowanyc h władza 
nadzorcza, wspólna dla wszystkich zainteresowanych 
zw ią zków kOIlunalnych . 

§ 48 (55). 

W razie rozwiązania Związku majątek jego -
po zaspokojeniu wszel kich jego z obowiązań i po 
uwzględnieniu przepisów poprzedniego paragraf u 
statutu niniejs zego - przechodzi na rzecz 

alternatywa l -a: dotychczasowych członków 
Związku w stosunku do ich udziałów w Związ
ku (lub, w stosunku do ogólnej sumy uiszczo-
nych przez nich ...... na rzecz Związ~ 
ku i t p .) 
alternatywa 2-a: poniżej wymienionych insty
tucyj i w poniżej określonym stosunku 

(tu odnośne instytucje wymienić i przy każ dej z nic h 
stosunek ów określić). 
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W odnie sieniu do związków międzykomunalnych o cha
rakterze korporacyj prawa publi cznego: 

Z chwilą rozwiązania Związku prawa i obo
wiązki, o których mO'Na w § 3 ust. 2 statutu ninie j
&zego, przechodzą nap o wrót na związki komunalne, 
które dotychczas w Związku uczestniczyły. 

§ 49 (56). 

Likwidacja Związku odbywa się pod nadzorem 
osobnego komisarza, którego wyznacza właściwa 
władza nadzorcza na koszt Związku. 

Likwidatorów Związku mianuje Rada Związku 
w wypadku dobrowolnego rozwiązania Związku 
(§ 46 (53) ust.. 1 p. b i c statutu niniejszego) dalej 
w razie upływu lermillu, na jaki Związek zosial zor
ganizowany oraz rozwiązania związku wskutek uby
cia poszczególnych ezlonków (N. B. jeże li statut tak sta
llOwi.1ub:) jeżeli po tem ubyciu nie pozostanie co naj
mniej dwóch członków,- we wszystkich innych przy
padkach władza nadaorcza. 

Obowiązkiem likwidatorów jest przeprow'adzić 
(wedle mozn~ści: pny współudziale Komisji Rewizyjnej 
lwiązku lub w braku takiej: przy współu.dziale specjal
nie przez RtHlę Zwr."ązku wyznaczonej Klbmisji) rewi
zję funduszów, ksiąg i rachunków Związku oraz usta
lić-wediug dały o~łoS2enia zarządzenia władzy nad
zorczej, stwierd:i!ającego rozwią:zanie· związku mię
dzykomunalnego, - stan jego maj ątku przez słwier
d:i!enie i porównanie pO:i!ycyr czynnych i biernych te
go mająrlw. W stanie czynnym należy ustalić osobno 
ogólną sumę wszystkich udziałów członkowskich, 
a w tem kwo~y ud:i!iałów już wpłaconych oraz kwoty 
niewpłaconych i wycofanych udziałów tych człon
ków, któr:i!y - w myśl art. 19 rQ~porządzenia Prezy
denta Rzec2!ypospolitei o związkach międzykomunal 
nych - za zobowią:i!ania Związku odpowiada}ą · 
W stanie biernym należy ustalić wysokość wszyst
kich zobowiązarl Związku. 

Na tej podstawie wypracowu}ą likwidatorzy 
plan likwidacji, RliJ.ry objąć powinien takż~ wszystkie 
zakłady, pnedsięmo/lslwa i urządzenia Związku (§§ M 
i 65 statutu Dinie~uego). . 

§ 50 (57). 

Plan likwidacji podaje komisarz rządowy do 
wiadomości Rady Związku oraz dotychczasuwych 
członków Związku . Pian likwidacii zatwierdza wła
dza nadzorcza Związku po wysłuchaniu opinji do
tychczasowych członków Związku i ich władz nad
?orczych. 

Zat wierdzony plan likwidacji powinien być 
ogłoszony w sposób, przepisany dla ogłoszenia statu
tu niniejszego. W ogłoszeniu tern należy wezwać 
wierzycieli Związku do odbioru należnych przedmio
tów lub kwot w przeciągu sześciu miesili:cy. Ogło 
szenie należy powtórzyć trzykrotnie co najmniej w 
dwutygodniowych odstępach czasu. 

T ermin sześciomiesięczny do odbioru liczy się 
od dnia ostatniego ogło sz enia. 

§ 51 (58). 

W ostatniem ogłoszeniu (§ 50 (57) UsI. 2) należy 
wezwać związki komunalne, którym w myśl art. 29 

ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospoli
tej o związkach międzykomunalnych służy prawo 
przejęcia urządzeń Związku (§ 47 (54) statutu niniej
szego), ahy w wyznaczonym im terminie zgłosiły 
swoje żądania co do przejęcia wspomnianych 
urządzeń. 

Żądania, niezgłoszone w wyznaczonym termi
nie, nie będą uwzględnione. 

§ 52 (59). 

Z chv.-ilą ogłoszenia ,o zarządzeniu likwidacji 
Związku (§ 46 (53) ust. 3 statutu niniejszego} wszel
kie niewpłacone jeszcze kwoty udziałów członków 
stają się płatne i na żądanie komisarza likwidacyj
nego powinny być wniesione do trzech miesięcy od 
tego ogło szenia. . 

Jeżeli płynne fundusze Związku nie wystarczą 
na pokrycie jego zobowiązań wówczas członkowie 
Związku powinni w granicach przyjętej odpowie
dzialności dostarczyć odpowiednich srodków na, to 
pokrycie. 

§ 53 (60) . 

Postępowanie likwidacyjne nie może być 
. zamknięte przed upływem sześciu miesięcy od dnia 
ost::ttnie~o t. j. po raz trzeci powtórzonego ogło
szenia wezwania wierzycieli związku do .odbioru na
kżnych przedmiotów lub kwot {§ 50 (57 J us.t. 2 i 3 
statutu niniejszego). 

Na zaspokoienie tych wien:ycieli Związku, 
którzy po odbiór swych wierzytelności do chwili 
zamknięcia postępowania likwidacyjnego się nie 
zgłos ili , złożoną być pawiona odp.owiednia kwot.a do 
depozytu sądowego. Z wierzytelnościami takie.mi, 
o ile ich do upływu czasu przedawnienia wierzycie
le nie podejmą, należy postąpić w myśl zasad, usta
lonych poniżej co do przeznaczenia względnie roz
działu nadwyżki majątku Związku na wypadek roz.
wiązania. 

Z nadwyżką maiątku Związku, pozostałą pO 
zaspokojeniu ws zystkich jego wierzycieli, którzy 
zgłosili się do dnia zamknięcia p:>stęp0wania likwi
dacyjnego, i po złożeniu odpowiednich części do de
pozytu sądowego na zaspokojenie łych wierzycieli, 
którzy po odbiór swych wierzytelnośd do dnia 
zamknięcia p.ostępowania likwidacyjnego się nie 
zgłosili, - należy postąpić SFos&wnie- rk postfInowień, 
przewidzianych w § 48 (55) sloiutu ninie-;szeto. 
{w brakll pr1l \C pisów statutowych: W myśl a."t. 30 ust. 2 
TtJzp6rzqdze1'lia P7ezydM#a RzenYp&spfAife; (I związ
kach międzykomunalnych). Rozdział nadwyż~:ęie m0-

że w każdym razie na5tąpić wczesnłef, jak Pf> upły
wie 6-ciu miesięcy, }ic~ąc od dnia osłałpiego ~
nia planu likwidacji (§ 50 (51) .usi. 2 i ostatni statutu 
niniej szego). 

0. przeprowadzonej likwidacj i i zamknięciu po
stęp owania liltwidacyinego komisarz rządowy za
wiadamia dotychczasowych członków Związku 
i zdaje sprawę władzy nadzorczej. 

Władza nadzorcza, po stwierdzeniu prawidło
wego przeprowadzenia likwidacji, odwoluie ltomisa
rza, a o ukończeniu likwidacji ogłasza w sposób, 
przepisany dla ogłoszenia o lei zarządzeniu (§ 46 (53) 
ust. 3 statutu niniejszego). 
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§ 54 (61). 

Jeżeli przy przeprowadzeniu likwidacji okaże 
się II porównania stanu czynnego ze stanem biernym 
majątku Związku, że majątek czynny Związku wraz 
z niewpłaconemi udziałami członków nie wystar
clta na pokrycie wszystkich zobowiązań Związku, 
wÓWCZas komisarz rządowy powinien zwrócić się do 
cdonków Związku o pokrycie w wyznaczonym prze
zeń tarminie - reszty, brakującej do zaspokojenia 
wszystkich zobowiązań Związku. 

Odnośnie do związku międzykomunalnego, w którym 
cuonkowie za zobowiązania tego związku przyjęli odpowie
dzialność, sięgającą poza wysokość ich udziałów w związku: 
Członkowie Związku obowiązani są w granicach przy
jętej przez -nich odpowiedzialności uczynić zadość po
wyżstemu żądaniu komisarza likwidacyjnego. Jeżeliby 
Cllonkowie w zakresie przyjqfej odpowil!dzialności nie 
u{:zyrtilt zadość poWyższemu obowiązkowi w wyzna
czonym im przez komisarza terminie, wówczas komi
sarz zwróci się do właściwej władzy nadzorczej tych 
członków o przymusowe ich obciążenie z powyższego 
tytułu. 

Jeżeli przez dostarczenie odpowiednich środ
ków przez członków Związku pokrytą zostanie ca
ła nadwyżka stanu biernego nad stanem czynnym 
riUl.jątku Związku, należy po wydaniu zarządzeń 
w myśl §-u 53 (60) ust. 2-gi statutu niniejszego 
zamknąć postępowanie likwidacyjne przy odpowie
dniem zasŁosowaniu postanowień § 38 rozporządze
nia wykonawczego z dnia 22 lipca 1929 r. do roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o związ
kach Il1iędzykomunalnych. 

§ 55 (62). 

Jeżeli na pokrycie nadwyżki stanu biernego 
nad stą.nem czynnym majątku Związku nie wystar
czą środki, jakich członkowie Związku obowiązani 
są dostarczyć w zakresie przyjętej przez siebie od
powiedzialności za zobowiązania Związku, lub jeże
li brakujących do pokrycia tej nadwyżki środków 
członkowie dobrowolnie nie zobowiążą się dostar
czyć, wówczas komisarz rządowy poleci sporzą
dzić w trzech egzemplarzach inwentarz i bilans 
Z wiązku, potwierdzi je, opieczętuje księgi, rachunki 
i zapiski Zwiąlku i odda je z jednym egzemplarzem 
inwentarza i bilansu w przechowanie najbliższej wła
dzy administracji ogólnej; gotówkę, weksle, skrypty 
dłużne, kosztowności . i papiery wartościowe złoży 
za spisem do depozytu sądowego, nieruchomości 
i inne przedmioty maljątku Związku powierzy pieczy 
orga:nu wykonawczego najhliższego związku k0mu
nalnego wyższego stopnia, którego obszar obejmuje 
największą część terytorjów członków Związku, 
przy dołączeniu drugie,go egzemplarza inwentarza 
i bilansu tudzież odpowiedniego zawiadomienia, 
i zawiesi postępowanie likwidacyjne. 

O dokonaniu tych zarządzeń złoży komisarz 
bezzwłocznie sprawozdanie władzy nadzorczej 
Związku przy dołączeniu trzeciego egzemplarza in
wentarza i bilansu oraz innych potrzebnych doku
mentów. 

§ 56 (63). 

Jeżeli władza nadzorcza po otrzymaniu spra
woz.dania, Q którem mowa w § 55 (62) ustęp ostatni. 

stwierdzi, ze przyczyną niewyphcalności Związku 
jest zaniedbanie pod względem kontroli lub niepra
widłowość postępowania ze strony organów Związ
ku, powinna w odpowiedniej drodze pociągnąć win
nych członków odnośnych organów do wynagrodze
nia strat tern zani.::dbaniem lub nieprawidłowośoią 
zrządzonych. 

Jeżeli zaś władza rladzorcza stwierdzi. że 
w danym wypadku nie zachodziła wina po stronie 
organów Związku, lub jeżeli-mimo p()ciągnięci", do 
odpowiedzialności winnych członków organów 
Związku w myśl poprzedniego ustępu - nie zostaną 
dostarczone odpowiednie środki do zaspokojenia: 
wszystkich zobowiązań Związku, wówczas władza 
nadzorcza zwróci się , dołączając potrzebne akta, 
wykazy i dokumenty, do właściwego sądu o wdro
żenie postępowania upadłościowego. Dopiero po 
przeprowadzeniu takiego postępowania nastąpić 
może zamknięcie postępowania likwidacyjnego 
i ogłoszenie o ukończeniu likwidacji w myśl § 53 (60) 
ustęp ostatni statutu niniejszego. 

(§ 64). 

Wartość urządzeń Związku, które mają być 
przejęte przez związki komunalne, posiadające do 
tego uprawnienia w myśl art. 29 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospol itej o związkach międzyko
munalnych (§ 47 (54) statutu niniejszego), obowiąza
ny jest komisarz likwidacyjny z przybraniem odpo
wiednich znayvców i przy współudziale upełnomoc
nionych delegatów zainteresowanych związków ko
misyjnie oszacować. Z oszacowania komisyjnego 
powinien być spisany odpowiedni protokół. 

Sprzeciwy zainteresowanych związków prze
ciw oszacowaniu powinny być zgłoszone do proto
kółu; rozstrzyga je władza nadzorcza, której komi
sarz rządowy obowiązany jest w razie zgłoszenia 
sprzeciwów przedłożyć odnośny protokół bez
zwłocznie po oszacowaniu. 

(§ 65). 

Objęcie w posiadanie przez Związek komu
nalny przyznanych mu urządzeń Związku nastąpić 
może dopiero po zamknięciu postępowania likwida
cyjnego. 

Aż do zamknięcia postępowania likwidacyjne
go urządzenia odnośne pozostają pod zarządein ad
ministratora, ustanowionego przez komisarza likwi
dacyjnego po wysłuchaniu członków dotychczaso
wych Związku. Administracja ta może być powie
rzona dotychczasowemu zarządowi tych urządzeń, 
o ile przez ten zarząd prowadzona była w sposób 
odpowiedni. 

IV. środki odwoławcze. 

§ 57 (66). 

Od uchwał i zarządzeń organów Związku służy 
sprzeciw do właściwej władzy nadzorczej Związku 
(o ile zaś nią nie jest Minister Spraw Wewnętrznych - zobacz 
§ 45 ust. 3 rozp. wykon., dodać jeszcze: a od orzeczeń i za
rządzeń tej władzy nadzorczej odwolanie do wladzy nad
zorczei wyższej instaciO, która rozstrzyga ostatecznie. 
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Do odwołań w sprawach administracji maj ątku 
przeds iębiorstw , zakladów i urządzeń tudzież go
spodark i finansowej Związku jako też w sp rawach 
zbywania i nabywania nieruchomości oraz zaciąga
nia pożyczek i lokowania k apitałów , jak również 
w sprawach w ymiaru i poboru świadc zeń, prze-,vi
dzianych statu tem niniejszym stosuje się w myśl 
art. 20 rozporz ądzenia Prezyden ta Rzeczyp ospolitej 
CI związkach międzykomunalnych - przepisy nor
mujące odwołanie w wymienionych sprawach w od
niesi'eniu do zw iązku komunalnego. . . . 

(zobacz § 26 ust. 3 fO Zp. wykon .), W szczegól
ności stosuje się tutaj w ramach powyższych prze
pisy (art. 38 i art. 48) ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 
roku o tymczasowem uregulowaniu finansów k omu
na lnych (D z. U . R. P . Nr. 94, poz. 747) z później
szemi zmianami, a między innemi ze zmianą, wyni
kaj ącą z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz 
nych z dnia 24 czerwca 1927 roku (Dz. U. R. P . 
Nr. 62, po z. 547) , z art . 51 ust. 1 rozporządzenia Pre
zydenta R zeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 
roku o organizacji i zakresie działania władz a dmi
nistracj i ogólnej (Dz. U. R . P . Nr. II, poz. 86) 
i z art . 120 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 22 marca 1928 roku o postępowaniu 
administracyjnem (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 341) . 

P ozatem do sprzeciwów od uchwał i zarządzeń 
organów Związku oraz do odwołań od orzeczeń i za
rządzeń władzy nadzorczej mają nadto zasto sowanie 
inne niepowołane wyż ej przepisy rozporządz enia 
Prezydenta R zeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. 
o postępowaniu administra cyj nem (Dz . U. R. P . 
Nr. 36, poz. 341) . 

V. Nadzór Państwa. 

§ 58 (67). 

Właściwą władzą nadzorczą nad Związkiem 
zgodnie z art. 32 rozporządzenia Prezydenta R ze
czypospolitej o zwią z kach międzykomunalnych jest 
w I-ej instancji 

a w instacji II-ej i ostatniej. 
.. 

(zobacz art . 32 rozp. Prez. R zplite j w związku z §§ 45 fO Zp . 
wykon_l. 

Uprawnienia i obowiązki władzy nadzorczej 
w odniesieniu do Związku okreś lają w szczegól
ności postanowienia : 

a lte rn a tywa l-a (w stosunku do związków mię
dzy komunalnych o charakterze korporacyj prawa 
publicznego): art. 33 - 40 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolite j o związkach 
między komunalnych w związku z §§ 46-
48 rozporządzen i a wykonawczego Mini
stra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lip
ca 1929 r. do tegoż rozporządzenia; 
a lterna tywa 2-a (w stosunku do związków mię
d zykom unalny ch. ni e posiadając y c h cha rakte ru 
korp or acy j pra wa p u blicznego): art. 33 , 34, 
36 ust. 2, art. 37,38 i 40 ro zporządzenia 
Pre zy denta Rzeczy pospolitej o związkach 
międzykomunalnych w związku z § 47 
rozporządzenia wykonaw czego Ministra 
Spraw Wewnętrzny ch z dnia 22 lipca 
1929 r. do t egoż rozporządzenia . 

VI. Przepisy końcowe. 

§ 59 (68). 

Statut niniej szy wchodzi w życie z dniem ogło
sze nia go . . . . . . . . . 
(zobacz art. 10 ro zp. Prezydenta R zplitej w związku § -17 rozp. 
wykon.). 

Natomiast postanowienia statutu mme/szego 
o przyslugującym Związkowi charakterze korporacji 
prawa publicznego i o wynikających z tego charakte
ru prawach i obowiązkach Związku wchodzą w życie 
z dniem ogłoszenia w powyższym organie urzędowym 
rozporządzenia Rady Ministrów o nadaniu Związkowi 
tego charakteru (zob acz § 18 ust. 3 rozp. wykon.). _ 

Z tym ostatnim dniem wstępuje Związek we 
wszystkie prawa i obowiązki, określone statutem ni
niejszym a w szczególn ośc i §-em 3 ust. 2 tegoż sta
tutu. 

§ 60 (69). 

W szelkie zmiany s tatutu niniej sz ego podlegają 
zatwierdzeniu władzy nadzorczej Związku i obowią
zują od dnia ogłosz enia zarzą dzenia władzy nadzor
czej, z atwierdza j ącego te zmiany, w sposób określo
ny §-em 59 (68) ust. 1 statutu niniej sz ego. 
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