
- Projekt - 
Uchwała Nr  XLI/      /2009 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 22 grudnia 2009 roku 

 
 

w sprawie: przystąpienia Powiatu Wodzisławskiego do Związku Powiatów Polskich. 
                      
 
Na podstawie art.12 pkt 8 lit. „f” i art. 75 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Powiat Wodzisławski przystępuje do Związku Powiatów Polskich z siedzibą  
w Warszawie, działającego na podstawie Statutu, będącego załącznikiem do niniejszej 
uchwały.  

 
§ 2  

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia 
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Uzasadnienie 
                              do projektu uchwały Nr  XLI/      /2009 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 22 grudnia 2009 roku 

 
  w sprawie: przystąpienia Powiatu Wodzisławskiego do Związku Powiatów Polskich. 
 
 
Związek Powiatów Polskich (ZPP) jest stowarzyszeniem powiatów mającym na celu 
wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrony wspólnych interesów powiatów oraz dąŜenie 
do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich powiatów.  
ZPP skupia 321 powiatów i miast na prawach powiatów z ogólnej liczby 379, co stanowi 85% 
wszystkich powiatów. 
Związek Powiatów Polskich jest jedną z waŜniejszych korporacji samorządowych  
w Polsce. Dzięki udziałowi jego przedstawicieli w pracach Komisji Wspólnej Rządu  
i Samorządu Terytorialnego posiada duŜy wpływ na kształt i treść aktów prawnych oraz 
charakter ustaleń i podejmowanych decyzji, dotyczących samorządu powiatowego  
w Polsce. Członkostwo w Związku daje zrzeszonym w nim powiatom szerszy punkt widzenia 
na wiele zagadnień samorządowych, a co za tym idzie równieŜ wpływ na inicjowanie i 
opiniowanie projektów aktów prawnych, mających wpływ na bardziej dynamiczny rozwój 
wspólnot powiatowych.  

Uczestnictwo przedstawicieli Powiatu Wodzisławskiego w ZPP 
 i jego gremiach moŜe się przyczynić do lepszego i bardziej sprawnego funkcjonowania 
administracji w naszym powiecie poprzez wdraŜanie metod i działań, które znalazły juŜ 
skuteczne zastosowanie i stanowią modelowe rozwiązanie dla innych powiatów. Obecność  
w Komisjach problemowych Związku daje moŜliwość efektywnego współuczestnictwa  
w forum wymiany doświadczeń na róŜnych polach prowadzonej przez Powiaty działalności – 
zarówno jeŜeli chodzi o zadania własne, jak i te z zakresu administracji rządowej. W ten 
sposób moŜliwe jest ukształtowanie wspólnych stanowisk i implementacji niektórych 
rozwiązań w wielu bardzo istotnych dla Powiatu Wodzisławskiego kwestiach, takich jak 
ochrona zdrowia, finanse publiczne, edukacja i pomoc społeczna. Dodatkowym aspektem są 
organizowane przez Związek konferencje tematyczne, warsztaty czy spotkania informacyjne, 
przyczyniające się do podniesienia kompetencji kadry pracowniczej, a takŜe stworzenia 
platformy współpracy pomiędzy poszczególnymi powiatami i ich przedstawicielami. Nie bez 
znaczenia wydaje się być takŜe międzynarodowy aspekt aktywności ZPP – oferowana pomoc 
przy nawiązaniu kontaktów zagranicznych, a takŜe członkostwo w Radzie Gmin i Regionów 
Europy (czynnik waŜny m.in. przy rozpatrywaniu zagadnienia równego statusu kobiety i 
męŜczyzn – Europejska Karta Równości Kobiet i MęŜczyzn w Ŝyciu lokalnym) oraz Polskim 
Komitecie Współpracy z Komitetem Regionów UE. 
Od trzech lat przedstawiciele naszego Powiatu biorą udział w pracach Polsko-Niemieckiej 
Grupy Roboczej. Dalszy udział w jej posiedzeniach, zgodnie z przyjętymi zasadami przez 
stronę polską i niemiecką na szczeblu państwowym, uwarunkowany będzie członkostwem  
w Związku Powiatów Polskich. 
 
Przystąpienie do Związku będzie zatem  jak najbardziej zasadne. 
 
        Naczelnik Wydziału 
            Strategii i Rozwoju Powiatu 
 
               /-/ mgr Donata Malińska 
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Związek Powiatów Polskich zwany dalej Związkiem jest stowarzyszeniem 
powiatów mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrony 
wspólnych interesów powiatów oraz dąŜenie do społeczno - gospodarczego 
rozwoju polskich powiatów.  

2. Celem statutowym Związku Powiatów Polskich jest równieŜ prowadzenie oraz 
wspieranie prowadzonej przez swych członków działalności naukowej, naukowo-
technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony 
środowiska, a takŜe wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i 
pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.  

§ 2 

1. Związek reprezentuje interesy zrzeszonych powiatów. Związek moŜe 
reprezentować interesy innych powiatów na ich wniosek.  

2. Związek moŜe być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji 
o podobnym celu działania oraz podejmować współpracę z innymi organizacjami 
jednostek samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą.  

§ 3 

1. Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578), ustawy z dnia 7 kwietnia 
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz 
niniejszego statutu.  

2. Związek posiada osobowość prawną.  

§ 4 

Siedzibą Związku jest Warszawa. Terenem działania Związku jest obszar 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

§ 5 

1. Związek wykonuje swoje zadania w imieniu własnym i na własną 
odpowiedzialność.  

2. Dla realizacji celów statutowych tworzy się Biuro Związku.  
3. Dla realizacji celów statutowych Związek moŜe zatrudniać pracowników.  

§ 6 

Związek realizuje swoje cele głównie poprzez:  

1. reprezentowanie powiatów na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym,  
2. inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów 

Załącznik do uchwały Nr XLI/    /2009  
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 22 grudnia 2009 r. 
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terytorialnych,  
3. propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych 

powiatów i zadań z zakresu administracji rządowej,  
4. inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw, mających wpływ na rozwój 

społeczności powiatowych,  
5. inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw słuŜących społeczno - 

gospodarczemu rozwojowi powiatów, nawiązywanie kontaktów zagranicznych 
oraz wymianę naukową i kulturalną,  

6. prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu 
wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin 
działalności samorządu terytorialnego,  

7. prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, dotyczącej 
problematyki Związku i jego członków.  

§ 7 

Związek posługuje się okrągłą pieczęcią, zawierającą pośrodku logo Związku, z napisem 
w otoku: " Związek Powiatów Polskich ".  

II. CZŁONKOWIE ZWIĄZKU 

§ 8 

1. Członkami Związku mogą być powiaty oraz miasta na prawach powiatu.  
2. Członków Związku przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Związku.  
3. Warunkiem członkostwa jest podjęcie przez radę powiatu (radę miasta na prawach 

powiatu) uchwały o przystąpieniu do Związku.  

§ 9 

Członkowie Związku zobowiązani są do płacenia składek na rzecz Związku i popierania 
jego działalności.  

§ 10 

Członkowie Związku mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Związku, mają 
prawo brać udział w pracach organów Związku, korzystać z usług Związku i jego 
urządzeń.  

§ 11 

1. Utrata członkostwa Związku następuje poprzez:  
o wystąpienie ze Związku na mocy uchwały rady powiatu (rady miasta na 

prawach powiatu),  
o zniesienie powiatu,  
o pozbawienia członkostwa w Związku na mocy uchwały Zarządu Związku, 

w przypadku nieprzestrzegania Statutu Związku, w tym zalegania z opłatą 
składek członkowskich przez co najmniej rok. Od uchwały o pozbawieniu 
członkostwa przysługuje prawo odwołania się do Zgromadzenia Ogólnego 
Związku.  

2. W przypadku wystąpienia ze Związku lub zniesienia powiatu utrata członkostwa 
następuje automatycznie; fakt ten potwierdza uchwała Zarządu Związku 
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o charakterze deklaratywnym.  

 

 

III. ORGANY ZWIĄZKU 

§ 12 

Organami Związku są: Zgromadzenie Ogólne, Zarząd i Komisja Rewizyjna.  

§ 13 

1. Dla realizacji celów statutowych Związek moŜe powoływać konwenty i komisje.  
2. Konwent reprezentuje interesy grupy członków Związku.  
3. Komisja powoływana jest do określonych zadań, wynikających z zakresu działania 

Związku.  

§ 14 

1. Kadencja Organów Związku trwa 4 lata.  
2. Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego w sprawie wyboru prezesa Zarządu, Zarządu 

i Komisji Rewizyjnej zwoływane jest w terminie do trzech miesięcy od ogłoszenia 
wyników wyborów do rad powiatów.  

§ 15 

Zgromadzenie Ogólne jest organem stanowiącym Związku.  

§ 16 

1. W Zgromadzeniu Ogólnym w głosowaniu w sprawach dotyczących wyboru 
prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i uchwalania budŜetu kaŜdy powiat 
dysponuje liczbą głosów zaleŜną od liczby mieszkańców ustalonych wg danych 
GUS, na koniec czerwca poprzedniego roku.  

2. W sprawach o których mowa w ust. 1 powiat dysponuje następującą liczbą głosów:  
o powiaty o liczbie mieszkańców do 60 tys. - 1 głos,  
o powiaty o liczbie mieszkańców powyŜej 60 tys. do 120 tys. - 2 głosy,  
o powiaty o liczbie mieszkańców powyŜej 120 tys. do 500 tys. - 3 głosy,  
o powiaty o liczbie mieszkańców powyŜej 500 tys. - 4 głosy.  

3. We wszystkich pozostałych sprawach kaŜdemu powiatowi przysługuje 1 głos.  
4. Rady powiatów (rady miast na prawach powiatu) członków Związku desygnują w 

drodze uchwały delegata do Zgromadzenia Ogólnego.  
5. Delegat do Zgromadzenia Ogólnego moŜe w przypadku zaistnienia okoliczności 

uniemoŜliwiających mu udział w obradach jednorazowo wyznaczyć swego 
zastępcę. Zastępca delegata uczestniczy w Zgromadzeniu Ogólnym bez biernego 
prawa wyborczego.  

§ 17 

Zgromadzenie Ogólne jest najwyŜszą władzą Związku. Do wyłącznych kompetencji 
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Zgromadzenia Ogólnego naleŜy:  

1. kształtowanie programu działalności Związku,  
2. uchwalanie Statutu Związku, regulaminu obrad Zgromadzenia Ogólnego, 

ordynacji wyborczej,  
3. wybór i odwoływanie prezesa Zarządu, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,  
4. uchwalanie budŜetu Związku,  
5. uchwalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich,  
6. przyjmowanie sprawozdań prezesa Zarządu z działalności Zarządu i wykonania 

budŜetu, zaopiniowanych przez Komisję Rewizyjną,  
7. ustalanie wysokości diet za udział w posiedzeniach i zwrotu kosztów podróŜy dla 

członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,  
8. nabywanie i zbywanie nieruchomości, emitowanie obligacji oraz określanie zasad 

ich zbywania, nabywania i wykupu,  
9. ustalanie maksymalnej wysokości zobowiązań zaciąganych przez Zarząd Związku,  
10. powoływanie konwentów Związku i uchwalanie regulaminów ich pracy,  
11. rozpatrywanie odwołań w sprawie pozbawienia członkostwa w Związku,  
12. uchwalenie rozwiązania Związku, wybór likwidatora Związku oraz podjęcie 

uchwały o przeznaczeniu majątku Związku po przeprowadzonej likwidacji,  
13. uchwalenie Regulaminu Pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  
14. powoływanie Komisji Związku i uchwalanie regulaminów ich pracy,  
15. przyjmowanie członków Związku przystępujących w okresie od odbycia Zebrania 

ZałoŜycielskiego Związku do dnia odbycia I Zgromadzenia Ogólnego Związku,  
16. Ustalanie składu liczbowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  

§ 18 

1. Posiedzenie zwyczajne Zgromadzenia Ogólnego zwołuje prezes Zarządu co 
najmniej raz w roku. Termin, miejsce i projekt porządku obrad ustala Zarząd.  

2. Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego otwiera prezes Zarządu, po czym następuje 
wybór prezydium Zgromadzenia.  

§ 19 

1. Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego zwołuje prezes Zarządu na 
pisemny wniosek: 
Zarządu, 
Komisji Rewizyjnej, 
co najmniej 1/5 członków Związku.  

2. Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego zwołuje się w terminie do 
dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 1.  

§ 20 

1. Zaproszenie na posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego w formie pisemnej 
dostarczane są najpóźniej na 1 miesiąc przed posiedzeniem zwyczajnym i 14 dni 
przed posiedzeniem nadzwyczajnym. Do zaproszenia powinny być dołączone: 
proponowany porządek obrad i materiały dotyczące tego porządku.  

2. W posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego mogą uczestniczyć delegaci członków 
Związku oraz z głosem doradczym inne zaproszone osoby.  

§ 21 
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Zgromadzenie Ogólne jest waŜne w przypadku udziału w nim co najmniej połowy 
delegatów członków Związku.  

§ 22 

1. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego zapadają zwykłą większością głosów, 
z wyjątkiem:  

o zmiany Statutu Związku, do czego wymagana jest bezwzględna większość 
głosów,  

o rozwiązania się Związku, do którego wymagana jest większość 2/3 głosów.  
2. Dla wyboru i odwołania prezesa Zarządu, członków Zarządu oraz członków 

Komisji Rewizyjnej wymagana jest bezwzględna większość głosów, w obecności 
co najmniej połowy delegatów członków Związku, w głosowaniu tajnym.  

§ 23 

1. Zarząd Związku składa się z 12 - 21 członków, wybranych przez Zgromadzenie 
Ogólne, spośród delegatów do Zgromadzenia Ogólnego.  

2. W skład Zarządu wchodzą: prezes Zarządu, 4 wiceprezesów Zarządu, oraz 7 - 16 
członków Zarządu.  

3. Prezes Zarządu reprezentuje Związek na zewnątrz.  
4. Zakres czynności członków Zarządu określa Zarząd w drodze uchwały.  
5. Zarząd działa do czasu ukonstytuowania się nowego Zarządu.  

§ 24 

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:  
o rezygnacji z funkcji,  
o utraty mandatu delegata na Zgromadzenie Ogólne,  
o odwołania przez Zgromadzenie Ogólne.  

2. Utrata mandatu członka Zarządu powoduje zwolnienie ze wszystkich czynności 
i funkcji, które członek Zarządu pełnił w charakterze przedstawiciela Związku we 
wszelkich instytucjach i organizacjach.  

3. JeŜeli funkcję przedstawiciela Związku pełnił delegat nie będący członkiem 
Zarządu, traci on tę funkcję:  

o na skutek uchwały Zarządu,  
o na skutek utraty mandatu delegata na Zgromadzenie Ogólne.  

§ 25 

1. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu Zgromadzenia Ogólne 
dokonuje na najbliŜszym posiedzeniu wyborów uzupełniających.  

2. Gdy liczba członków Zarządu zmniejszy się o ponad 50% składu wybranego przez 
Zgromadzenie Ogólne, zwoływane jest posiedzenie nadzwyczajne Zgromadzenia 
Ogólnego dla dokonania wyborów uzupełniających.  

§ 26 

Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, konwentów Związku i komisji Związku pełnią 
swe funkcje honorowo. Ustalanie wysokości diet za udział w posiedzeniach oraz zwrotu 
kosztów podróŜy dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej naleŜy do kompetencji 
Zgromadzenia Ogólnego.  



 8 

 

§ 27 

Do kompetencji Zarządu naleŜy:  

1. wykonanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego,  
2. przygotowywanie projektów uchwał i materiałów na posiedzenia Zgromadzenia 

Ogólnego,  
3. przyjmowanie członków Związku,  
4. ustalanie terminu, miejsca i projektu porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego, 

z wyjątkiem I Zgromadzenia Ogólnego, którego miejsce i termin ustala Zebranie 
ZałoŜycielskie,  

5. opracowanie projektu regulaminu obrad Zgromadzenia i projektu ordynacji 
wyborczej,  

6. delegowanie przedstawicieli Związku do innych organizacji i instytucji oraz 
podpisywanie umów i porozumień o współpracy,  

7. powoływanie i odwoływanie sekretarza generalnego Związku,  
8. podejmowanie uchwał dotyczących działalności gospodarczej Związku, w tym 

o tworzeniu podmiotów gospodarczych i przystępowaniu do nich,  
9. przyjmowanie darowizn i zapisów oraz zaciąganie zobowiązań do wysokości 

ustalonej przez Zgromadzenie Ogólne,  
10. wykonywanie budŜetu,  
11. wybór wiceprezesów Zarządu spośród członków Zarządu,  

§ 28 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niŜ raz na 
kwartał.  

2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa Zarządu z własnej inicjatywy, na 
pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 4 członków Zarządu, 
w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.  

3. terminach posiedzeń Zarządu prezes Zarządu informuje Komisję Rewizyjną.  

§ 29 

1. Posiedzenia Zarządu są prawomocne przy obecności co najmniej połowy składu 
Zarządu, w tym prezesa Zarządu lub wiceprezesa Zarządu.  

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym 
z wyjątkiem uchwał w sprawie wyboru wiceprezesów Zarządu, w których 
wymagana jest bezwzględna większość głosów w wyborach tajnych.  

3. W posiedzeniach Zarządu uczestniczy sekretarz generalny Związku.  
4. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą przedstawiciele konwentów.  

§ 30 

Pisemne zaproszenia na posiedzenia Zarządu powinny być dostarczone co najmniej na 14 
dni przed terminem posiedzenia, z dołączonymi materiałami dotyczącymi porządku obrad.  

§ 31 
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1. Sekretarz generalny Związku organizuje Biuro Związku i kieruje jego pracami.  
2. Prezes Zarządu wykonuje czynności pracodawcy dla sekretarza generalnego 

Związku.  
3. Sekretarz generalny Związku wykonuje czynności pracodawcy dla pracowników 

Biura Związku.  

§ 32 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 - 9 członków, wybranych przez Zgromadzenie 
Ogólne spośród delegatów do Zgromadzenia Ogólnego.  

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego Komisji.  
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy:  

o kontrola zgodności działań organów Związku ze Statutem Związku 
i uchwałami Zgromadzenia Ogólnego,  

o kontrola wykonania budŜetu przez Zarząd.  
4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej Zgromadzenie 

Ogólne dokonuje na najbliŜszym posiedzeniu wyborów uzupełniających.  
5. Uchwały w sprawach wym. w pkt. 3 Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.  

IV. MAJĄTEK ZWIĄZKU 

§ 33 

Związek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny budŜet uchwalony przez 
Zgromadzenie Ogólne Związku.  

§ 34 

1. Majątek Związku tworzą:  
o ruchomości będące własnością Związku,  
o inne prawa majątkowe,  
o środki pienięŜne.  

2. Majątek Związku powstaje z następujących źródeł:  
o ze składek członkowskich,  
o z opłat pobieranych od członków Związku za jego czynności dokonywane 

w interesie i na zlecenie danego członka Związku, a stanowiących zwrot 
wyłoŜonych kosztów,  

o z dochodów z działalności gospodarczej i urządzeń Związku,  
o z subwencji, dotacji, grantów itp.,  
o z darowizn i zapisów na rzecz Związku,  
o z odsetek bankowych,  
o ofiarności publicznej.  

§ 35 

1. Składki członkowskie ustala się w wysokości proporcjonalnej do liczby 
mieszkańców powiatu - członka Związku, według danych GUS, na koniec czerwca 
poprzedniego roku.  

2. Wysokość składek członkowskich i termin ich płatności, uchwala Zgromadzenie 
Ogólne, na wniosek Zarządu.  
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§ 36 

Oświadczenia woli oraz wszelkie dokumenty, na mocy których Związek zaciąga 
zobowiązania materialne wobec osób trzecich, muszą zawierać podpisy dwóch 
upowaŜnionych przez Zarząd osób w tym prezesa Zarządu lub wiceprezesa Zarządu. 
Zarząd moŜe upowaŜnić sekretarza generalnego do składania oświadczeń woli 
jednoosobowo w sprawach związanych z prowadzeniem bieŜącej działalności Związku, w 
zakresie ustalonym uchwałą Zarządu. Do skuteczności dokumentu stanowiącego 
zobowiązanie finansowe potrzebna jest ponadto kontrasygnata głównego księgowego.  

§ 37 

1. Związek moŜe prowadzić działalność gospodarczą. Dochody uzyskane z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej mogą być przeznaczona wyłącznie na 
realizację celów statutowych Związku.  

2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Związku ustala zgodnie 
z obowiązującymi przepisami Zarząd Związku.  

V. PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 38 

W przypadku uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne rozwiązania się Związku, 
Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwałę w trybie określonym w § 17 pkt 12. Statut 
został przyjęty uchwałą Zebrania ZałoŜycielskiego w dniu 27 lutego 1999 r.  


