
UCHWAŁA NR XVI/46/22 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W 

MSZCZONOWIE 

z dnia 12 grudnia 2022 r. 

w sprawie  ustalenia wysokości składek członkowskich przekazywanych przez członków Związku 
Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na działalność statutową Związku 

Na podstawie § 23 pkt 1 Statutu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” (Dz. Urz. Woj. 
Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2002r. Nr 314 poz. 8433 z późn. zm.1) ), Zgromadzenie Związku uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wysokość rocznej składki członkowskiej z przeznaczeniem na działalność statutową Związku 
Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie w zakresie obsługi administracyjnej dla: 

1) Gminy Jaktorów – 1,22 zł od mieszkańca gminy, 

2) Gmin, pozostałych członków Związku – 1,65 zł od mieszkańca miasta/gminy. 

2. Składka płatna jest na konto Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” w dwóch równych ratach 
w terminie do 1 lutego i 30 czerwca roku, którego wpłata dotyczy. 

§ 2. Liczbę mieszkańców ustala się według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedniego, opublikowanego 
przez Główny Urząd Statystyczny. 

§ 3. Miasta/gminy przystępujące do Związku w ciągu roku opłacają składkę w wysokości proporcjonalnej do 
liczby miesięcy, jakie pozostały do końca danego roku, począwszy od miesiąca następującego po dacie przyjęcia, 
w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia. 

§ 4. Niewpłacenie składki w terminie powoduje naliczenie ustawowych odsetek za zwłokę. 

§ 5. Zarząd Związku informuje miasta/gminy o wysokości składki na dany rok najpóźniej do dnia 15 stycznia 
roku budżetowego. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XII/34/21 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z dnia 
15 grudnia 2021 r. roku w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich przekazywanych przez członków 
Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na działalność statutową Związku. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

 

   

Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku 

 
 

Michał Staniak 

 

 
1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionego statutu ogłoszone w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2006r. 

Nr 164 poz. 6470, z 2007r. Nr 150, poz. 4109, z 2011r. Nr 58, poz. 1891 
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