
UCHWAŁA NR 344/XXX/2020 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia "Kolej Północnego Mazowsza" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje: 

§ 1. W statucie Stowarzyszenia "Kolej Północnego Mazowsza" stanowiącym załącznik do Uchwały 
Nr 326/XXIX/2020 w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia "Stowarzyszenie 
Kolej Północnego Mazowsza" wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wysokość rocznej składki członkowskiej dla województwa 
mazowieckiego ustala się ryczałtowo w wysokości 5.400zł (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych).” 

2. § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Likwidacja Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego 
Zebrania Członków o postawieniu Stowarzyszenia w stan likwidacji.” 

3. § 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Likwidatora Stowarzyszenia powołuje Walne Zebranie Członków.” 

4. § 33 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) sporządzenie planu likwidacji, który podlega zatwierdzeniu przez 
Walne Zebranie Członków w drodze uchwały oraz zostaje przesłany do wiadomości Wojewody i Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, ” 

5. § 33 ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7. Zasady pierwszeństwa, o których mowa w ust. 6 określa uchwała 
Walnego Zebrania Członków o postawieniu Stowarzyszenia w stan likwidacji.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie

W statucie Stowarzyszenia "Kolej Północnego Mazowsza" stanowiącym załącznik do Uchwały
Nr 326/XXIX/2020 w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia
"Stowarzyszenie Kolej Północnego Mazowsza" wprowadza się zmianę dotyczącą rocznej składki członkowskiej
dla województwa mazowieckiego. W wyniku przeprowadzonych konsultacji z przedstawicielami Urzędu
Marszałkowskiego uzgodniono zasadę ryczałtowego sposobu naliczania rocznej składki członkowskiej dla
województwa mazowieckiego. W wyniku przeprowadzonych konsultacji wprowadza się zapisy dotyczące
kompetencji Walnego Zebrania Członków w § 33 Statutu. W uchwale Nr 326/XXIX/2020 Rady Miejskiej
w Serocku omyłkowo wpisano w ww. przepisie „Zgromadzenie".
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