
- Projekt - 
Uchwała Nr  XXXI/      /2009 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 19 lutego 2009 roku 

 
 
w sprawie: przystąpienia Powiatu Wodzisławskiego do Śląskiego Związku Gmin 
                  i Powiatów. 
                      
 
Na podstawie art.12 pkt 8 lit. „f” w związku z art.65 i 75 ustawy o samorządzie powiatowym 
z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.2 ustawy  
z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r.nr 79 poz. 855 z późn.zm.) 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Powiat Wodzisławski przystępuje do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z siedzibą  
w Katowicach, działającego na podstawie Statutu, będącego załącznikiem do niniejszej 
uchwały.  

 
§ 2  

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do uchwały  Nr  XXXI/   / 2009  

                                                                                                 Rady Powiatu Wodzisławskiego 
         z dnia 19 lutego 2009 

 
 

Katowice, dn. 19 grudnia 2008 r. 
Tekst jednolity 

 

STATUT 
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 

1. Śląski Związek Gmin i Powiatów (zwany dalej Związkiem) jest dobrowolnym                             
i samorządnym stowarzyszeniem gmin i powiatów, którego misją jest: wspieranie idei 
samorządności lokalnej z uwzględnieniem historycznych więzi i kulturowego dziedzictwa, 
integrowanie na płaszczyźnie regionalnej gmin i powiatów naleŜących do Związku, 
kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych i lobbingu samorządowego oraz 
promocji osiągnięć członków Związku, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju gmin                         
i powiatów, wymiana doświadczeń i upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie 
rozwoju lokalnego i zarządzania w gminach i powiatach. 

 

2.  Związek prowadzi działalność na rzecz zrzeszonych w nim gmin i powiatów członkowskich 
oraz ogółu społeczności. 

 

3. Śląski Związek Gmin i Powiatów nawiązuje w swej działalności do doświadczeń 
istniejącego w okresie II Rzeczpospolitej Związku Gmin Województwa Śląskiego, jako 
organizacji reprezentującej śląskie samorządy. 

 

§ 2 

1. Związek prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności 
zaś na obszarze gmin i powiatów będących członkami Związku. 

 

2. Związek moŜe prowadzić działalność poza granicami kraju. 
 
 

§ 3 

Siedzibą Związku jest miasto Katowice. 
 
 

§ 4 

Związek posługuje się znakiem logo (załącznik nr 1). 
 

 
II. CELE I ZADANIA ZWIĄZKU 

 
§ 5 

 
1. Celem Związku jest: 

1) upowszechnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej 
rozwoju, 



2) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

3) podtrzymywanie toŜsamości regionalnej mieszkańców regionu śląskiego, ich 
odpowiedzialności za ochronę dziedzictwa kulturowego, historycznego                                     
i przyrodniczego oraz walorów środowiska naturalnego, piękna przyrody i krajobrazu 
regionu, 

4) ochrona wspólnych interesów członków Związku, 
5) kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych, 
6) promowanie osiągnięć gmin i powiatów zrzeszonych w Związku, 
7) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 
8) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, 
9) wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, 
10) wspieranie uczestnictwa gmin i powiatów zrzeszonych w Związku w programach Unii 

Europejskiej oraz skutecznego wykorzystania unijnych środków pomocowych, 
11) prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami, 
12) wspieranie integracji środowisk samorządowych, 
13) działanie na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania (zwłaszcza jeśli 

chodzi o zagadnienia będące przedmiotem działalności samorządu terytorialnego), 
14) działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, 
15) działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia, 
16) wspieranie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i transportowej na poziomie 

lokalnym i regionalnym z uwzględnieniem zasad transportu zrównowaŜonego oraz 
podejmowanie inicjatyw dotyczących rozwoju turystyki w regionie; 

17) popularyzowanie wiedzy o regionie śląskim, 
18) wspomaganie członków w realizacji ich zadań; 
19) wspieranie międzyregionalnej współpracy zagranicznej gmin i powiatów (w tym 

zwłaszcza współpracy transgranicznej). 
 
 
2. Działalność Związku słuŜąca realizacji celu, o którym mowa w ust. 1 obejmuje 

następujące zadania: 

1) wyraŜanie opinii i reprezentowanie wspólnych interesów członków Związku wobec 
administracji rządowej (centralnej i wojewódzkiej) oraz samorządowej szczebla 
wojewódzkiego, jak równieŜ innych organizacji samorządowych, gospodarczych i 
społecznych oraz mediów; 

2) organizowanie współpracy i wymiany informacji między samorządem lokalnym a 
Sejmikiem  
i Zarządem Województwa Śląskiego; 

3) promocja społeczności lokalnych regionu oraz osiągnięć gmin i powiatów naleŜących 
do Związku (w tym wzorcowych i innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w 
gminach  
i powiatach); 

4) prowadzenie działalności informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, zwłaszcza  
z wykorzystaniem narzędzi planowania strategicznego, mającej na celu wspólne 
rozwiązywanie problemów samorządu terytorialnego regionu oraz promocji 
nowoczesnych metod działania administracji publicznej, jak równieŜ wymiana 
doświadczeń w zakresie wykonywania zadań własnych samorządu lokalnego oraz 
zadań zleconych; 

5) opiniowanie projektów aktów prawnych, regulujących działalność samorządu 
lokalnego; 

6) podejmowanie własnych inicjatyw prawodawczych w istotnych kwestiach dotyczących 
statusu prawnego samorządu lokalnego; 



7) występowanie z inicjatywami na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego w 
województwie; 

8) organizowanie programów kształcenia i szkolenia polityków samorządów lokalnych 
oraz radnych i urzędników samorządowych; 

9) wspieranie rozwoju współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju 
gospodarczego, kulturalnego, oświatowego i społecznego, ochrony środowiska 
naturalnego, słuŜby zdrowia oraz organizacji usług publicznych między gminami i 
powiatami naleŜącymi do Związku; 

10) wspieranie rozwoju obszarów wiejskich Regionu, w tym prowadzenie działań na rzecz 
odnowy wsi oraz upowszechnianie doświadczeń w zakresie rozwoju wsi; 

11) wspieranie wymiany kulturalnej, edukacyjnej i sportowej między gminami i powiatami 
naleŜącymi do Związku; 

12) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, dotyczącej problematyki 
samorządu lokalnego w regionie oraz działań i osiągnięć stowarzyszonych gmin, 
powiatów oraz Związku; 

13) działanie na rzecz zwiększenia ilości przejść granicznych, ich pojemności oraz 
świadczonych usług na ich terenie; 

14) podejmowanie działań na rzecz wzajemnej pomocy między członkami Związku, 
zwłaszcza  
w zakresie zapobiegania oraz zwalczania skutków klęsk Ŝywiołowych; 

15) podejmowanie działań w zakresie ubezpieczeń wzajemnych członków Związku oraz 
ubezpieczeń pracowników samorządowych; 

16) pomoc członkom Związku w nawiązywaniu współpracy z gminami i powiatami za 
granicą, nawiązywaniu umów o współpracy z miastami, gminami i powiatami 
bliźniaczymi; 

17) wspieranie wymiany doświadczeń między członkami Związku a gminami i powiatami 
za granicą; 

18) wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy między miastami, powiatami i gminami 
oraz realizacji wspólnych projektów z partnerami z Unii Europejskiej, a takŜe 
pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania swojej działalności, m.in. ze środków 
pomocowych UE; 

19) tworzenie samodzielnie lub wespół z innymi podmiotami, stowarzyszeń, fundacji, 
organizacji, przedsiębiorstw, zakładów lub jednostek organizacyjnych w celu realizacji 
celów oraz zadań Związku; 

20) prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach słuŜących realizacji celów 
statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności 
gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych; 

21) podejmowanie wszystkich innych zadań zmierzających do osiągnięcia celów Związku. 
 

§ 6 
 

1. Działalność Związku określona w § 5 realizowana jest nieodpłatnie w zakresie: 

a)  działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanej  
(PKD 94.99.Z),  

b)  wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z), 
c)  pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z). 

z zastrzeŜeniem ust. 2. 
 

2. Działalność Związku określona w § 5 realizowana jest odpłatnie w zakresie: 

a) kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych (PKD 85.59.B), 

b) wydawania ksiąŜek (PKD 58.11.Z). 
 



 
 

III. CZŁONKOWIE ZWIĄZKU 
 
 

§ 7 
 

1.  Członkami Związku mogą być gminy i powiaty  z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

2.  Uzyskanie członkostwa Związku wymaga podjęcia przez radę gminy lub powiatu uchwały  
o przystąpieniu do Związku, zawierającej postanowienie o przyjęciu Statutu Związku. 

 

3. Nabycie praw i obowiązków przez członka Związku następuje w momencie podjęcia 
uchwały przez Zarząd Związku o przyjęciu gminy lub powiatu do Związku. Jednostka 
samorządu terytorialnego, której Zarząd Związku odmówił przyjęcia w skład członków 
Związku, moŜe złoŜyć odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego Związku w terminie 30 dni 
od momentu doręczenia uchwały Zarządu. 

 
§ 8 

 

Członkom przysługuje: 

a) prawo do udziału w Zgromadzeniu Ogólnym z głosem stanowiącym                            
(z uwzględnieniem § 14 ust. 3 statutu); 

b) czynne i bierne prawo wyborcze dla ich przedstawicieli do organów Związku; 
c) prawo do zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach, dotyczących celów, 

zadań i konkretnych działań Związku oraz do przedkładania projektów uchwał 
Zgromadzenia Ogólnego i Zarządu; 

d) prawo do korzystania z obiektów i urządzeń, będących w dyspozycji Związku na 
zasadach określonych przez Zarząd; 

e) prawo do korzystania z usług świadczonych przez Związek. 
 
 

§ 9 
 

1. Członek zobowiązany jest przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał 
organów Związku oraz uczestniczyć w realizacji jego statutowych celów,                               
a w szczególności zaś: 

a) brać czynny udział w pracach Związku, brać udział w  sesjach Zgromadzenia 
Ogólnego Związku oraz w pracach organów, struktur i komisji Związku; 

b) dbać o zachowanie i popularyzację dobrego  imienia Związku; 
c) wpłacać w ustalonym terminie składki członkowskie. 

 
 

§ 10 
 

1.  Członkostwo Związku ustaje na skutek: 
a) wystąpienia członka ze Związku; 
b) wykreślenia członka ze Związku; 

 

2. Ustanie członkostwa powoduje wygaśnięcie wszelkich zobowiązań Związku wobec 
członka. 

3. W razie ustania członkostwa, członek zobowiązany jest w terminie ustalonym przez 
Zarząd do uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Związku. 

4. W razie ustania członkostwa, uiszczone składki członkowskie, jak równieŜ nabyty przez 
Związek majątek trwały pozostają w jego gestii. 

 



 
 

§ 11 

1. Wystąpienie ze Związku wymaga przesłania Zarządowi Związku uchwały Rady Gminy albo 
Rady Powiatu, zawierającej postanowienie o wystąpieniu ze Związku. 

2.  Wystąpienie ze Związku Zarząd stwierdza uchwałą. 

3. Wystąpienie ze Związku  nabiera skutków prawnych po terminie sześciu miesięcy 
liczonych od dnia złoŜenia pisemnego wypowiedzenia Zarządowi Związku. 

 
 

§ 12 
 

1. Wykreślenie członka ze Związku moŜe nastąpić w przypadku: 
a) gdy członek ze swej winy przez okres dłuŜszy niŜ jeden rok nie utrzymuje więzi ze 

Związkiem; 
b) gdy członek utraci status gminy lub powiatu; 
c) gdy członek zalega z płaceniem składki członkowskiej mimo pisemnego wezwania 

przez okres dłuŜszy niŜ 6 miesięcy; 
d) gdy członek w powaŜny sposób naruszy dobre imię Związku. 

 
 

2. Decyzję o wykreśleniu członka ze Związku podejmuje Zarząd w formie uchwały. 

3. Od uchwały o wykreśleniu członka ze Związku członkowi przysługuje odwołanie do 
Zgromadzenia Ogólnego w terminie 30 dni od momentu jego doręczenia. 

4. Ustanie członkostwa na skutek wykreślenia następuje z momentem wskazanym                     
w uchwale Zarządu, bądź z dniem w którym Zgromadzenie Ogólne zatwierdzi uchwałę 
Zarządu o wykreśleniu. 

 
 

IV. ORGANY ZWIĄZKU 
 

§ 13 

Organami Związku są:  
a) Zgromadzenie Ogólne;  
b) Przewodniczący Związku; 
c) Zarząd; 
d) Komisja Rewizyjna. 

 

 
§ 14 

1. Zgromadzenie Ogólne jest najwyŜszym organem Związku. 

2. Członka Związku na sesji Zgromadzenia Ogólnego reprezentuje wójt (burmistrz, 
prezydent), starosta, albo zastępca wójta (burmistrza, prezydenta), wicestarosta, bądź 
osoba pisemnie upowaŜniona przez  wójta (burmistrza, prezydenta), starostę. 

3. W Zgromadzeniu Ogólnym gminie posiadającej do 50 tys. mieszkańców włącznie, 
przysługuje jeden głos. Na kaŜde dalsze rozpoczęte 50 tys. mieszkańców, gminie 
przysługuje dodatkowo 1 głos. Powiatowi ziemskiemu – członkowi Związku                            
w Zgromadzeniu Ogólnym przysługuje 1 głos. 

 
 

§ 15 
 

1. Zarząd zwołuje zwyczajne Zgromadzenie Ogólne co najmniej 2 razy do roku. Pierwsza 
sesja Zgromadzenia Ogólnego w danym roku kalendarzowym jest zwoływana najpóźniej 



w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania opinii Komisji Rewizyjnej w przedmiocie 
sprawozdania Zarządu z wykonania planu finansowego Związku za rok ubiegły, nie 
później jednak niŜ do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego (sesja sprawozdawczo-
absolutoryjna). Druga sesja zostaje przeprowadzona najpóźniej do końca listopada roku 
kalendarzowego celem uchwalenia planu finansowego na następny rok, za wyjątkiem 
sytuacji, o której mowa w § 25 ust. 2. W sytuacji przypadających w danym roku 
wyborów samorządowych, moŜliwe jest zwołanie w trakcie tego roku jednej sesji 
Zgromadzenia Ogólnego. 

 

2. Wyborczą sesję Zgromadzenia Ogólnego, tj. sesję, na której dokonuje się wyboru 
Przewodniczącego, Zarządu i Komisji Rewizyjnej zwołuje się nie później niŜ po upływie 
sześciu miesięcy od daty kolejnych wyborów samorządowych w RP.  
 

3. W razie kolizji przepisów określających terminy, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 
niniejszego paragrafu wiąŜe termin określony w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

 

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne moŜe być zwołane przez Zarząd w kaŜdym czasie. 
 

5. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne takŜe: 
a)  na Ŝądanie 1/5 członków Związku; 
b)  na Ŝądanie Komisji Rewizyjnej; 
c) gdy liczba członków Zarządu albo Komisji Rewizyjnej spadnie poniŜej połowy 

ogólnej liczby członków. 
 

6. śądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego powinno być złoŜone na 
piśmie z podaniem celu jego zwołania. 

 
7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne w trybie ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu zwołuje 

Zarząd w terminie półtora miesiąca od daty otrzymania Ŝądania lub stwierdzenia 
obniŜenia liczebności organów, o których mowa w ust. 5 lit. c).  

 

8. W wypadku niedotrzymania terminu, Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne zwołuje 
Komisja Rewizyjna w ciągu jednego miesiąca od dnia, w którym stwierdziła fakt 
niedotrzymania terminu przez Zarząd. 

 
§ 16 

 

1. O dacie i miejscu Zgromadzenia Ogólnego członkowie Związku powinni być powiadomieni 
pisemnie na co najmniej jeden miesiąc przed terminem obrad. O porządku obrad 
Zgromadzenia Ogólnego członkowie Związku powinni być powiadomieni pisemnie na 21 
dni przed terminem obrad. 

 

2. O dacie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego członkowie 
Związku powinni być powiadomieni pisemnie co najmniej 14 dni przed terminem obrad. 

3. Porządek obrad oraz projekty uchwał i stanowisk Zgromadzenia Ogólnego przygotowuje 
Zarząd Związku lub upowaŜniony przez niego Przewodniczący Związku. 

 

4. Członkowie Związku mogą Ŝądać umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad 
Zgromadzenia Ogólnego pod warunkiem wystąpienia z tym Ŝądaniem pisemnie co 
najmniej na 10 dni przed jego terminem. 

5. Uzupełniony porządek obrad Zgromadzenia Ogólnego powinien być podany pisemnie do 
wiadomości członków Związku na  3 dni przed terminem obrad. 

 

6. Za zgodą bezwzględnej większości Zgromadzenia Ogólnego poszerzenie porządku obrad 
jest moŜliwe do momentu jego przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne. 

 



7. Zgromadzenie Ogólne moŜe podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych 
porządkiem obrad. 

 
§ 17 

 

1. Zgromadzenie Ogólne przyjmuje na początku sesji porządek obrad zwykłą większością 
głosów 

2. Dla realizacji swoich zadań Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały, stanowiska, apele  
i rezolucje, które wchodzą w Ŝycie z dniem podjęcia, chyba Ŝe uchwała, stanowisko, apel 
lub rezolucja stanowią inaczej. 

3. Zgromadzenie Ogólne moŜe podejmować uchwały w wypadku, gdy uczestniczy w nim 
więcej niŜ połowa ogólnej liczby przedstawicieli członków. 

4. Zarząd lub Komisja Rewizyjna Związku moŜe określić drugi termin sesji Zgromadzenia 
Ogólnego w tym samym dniu o innej godzinie, jeŜeli w pierwszym terminie w 
Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczy mniej niŜ połowa ogólnej liczby członków Związku. W 
drugim terminie do podejmowania uchwał wymagana jest obecność przedstawicieli 
więcej niŜ 1/3 ogólnej liczby członków Związku. 

5. Wybór organów Związku wymaga w kaŜdej sytuacji obecności więcej niŜ połowy 
przedstawicieli ogólnej liczby członków Związku. 

6. Uchwały i stanowiska są  przyjmowane zwykłą większością głosów, o ile Statut nie 
stanowi inaczej. 

7. Z sesji Zgromadzenia Ogólnego sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący 
Zgromadzenia Ogólnego lub w razie jego nieobecności – Przewodniczący Związku. 

 
 

§ 18 
 

1. Głosowanie na Zgromadzeniu Ogólnym odbywa się w sposób jawny, z wyjątkiem 
wyborów do  organów Związku. 

2. Na Ŝądanie 1/5 liczby członków obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym lub na wniosek 
Zarządu zarządza się głosowanie tajne równieŜ w innych sprawach objętych porządkiem 
obrad. 

 
 

§ 19 
 

1. Obrady Zgromadzenia Ogólnego prowadzą kaŜdorazowo wybierani przewodniczący  
i wiceprzewodniczący. 

2. Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa Regulamin Obrad 
Zgromadzenia Ogólnego. 

 
 
 

§ 20 

Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego naleŜy: 
a) uchwalanie Statutu Związku i jego zmian; 
b) uchwalanie dokumentów programowych Związku (w tym ramowego planu 

działalności Związku na dany rok); 
c) uchwalanie rocznego planu finansowego Związku; 
d) zapoznawanie się z Opinią i Raportem biegłego rewidenta z badania bilansu 

Związku za ubiegły rok, rachunku zysków i strat za ubiegły rok wraz z 
informacją dodatkową, jeŜeli zlecone zostało badanie bilansu i innych wyŜej 
wymienionych dokumentów finansowych;  



e) zatwierdzanie opinii Komisji Rewizyjnej w przedmiocie sprawozdania Zarządu z 
wykonania planu finansowego za ubiegły rok oraz bilansu za ubiegły rok, 
rachunku zysków i strat za ubiegły rok wraz z informacją dodatkową; 

f) zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z wykonania planu finansowego Związku 
za ubiegły rok, bilansu oraz rachunku zysków i strat Związku za ubiegły rok 
wraz z informacją dodatkową; 

g) udzielanie w drodze uchwały absolutorium dla Zarządu Związku na podstawie 
wniosku Komisji Rewizyjnej; 

h) podejmowanie uchwał, stanowisk, apeli i rezolucji proponowanych w trybie 
określonym  
w Statucie przez członków Związku, Przewodniczącego, Zarząd i Komisję 
Rewizyjną; 

i) wybór i odwoływanie Przewodniczącego Związku oraz innych członków 
Zarządu, Komisji Rewizyjnej, jak równieŜ uzupełnianie składu tych organów w 
drodze uchwały; 

j) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości i częstotliwości regulowania 
składek członkowskich; 

k) określanie w drodze uchwały ogólnych zasad gospodarowania  mieniem 
Związku; 

l) uchwalanie Regulaminu Obrad Zgromadzenia Ogólnego; 
m) nadawanie oraz pozbawianie tytułu honorowego członka Związku; 
n) rozpatrywanie odwołań członków Związku od uchwały Zarządu o wykreśleniu 

członka Związku; 
o) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu, dotyczących odmowy przyjęcia w 

skład członków Związku; 
p) rozpatrywanie skarg i zaŜaleń członków Związku, dotyczących działalności 

Związku lub jego organów; 
q) przyjmowanie Regulaminu pracy Zarządu i  Komisji Rewizyjnej; 
r) podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Związku;  
s) dokonywanie autentycznej wykładni postanowień Statutu; 
t) podejmowanie decyzji w sprawach zastrzeŜonych dla Zgromadzenia Ogólnego 

przez inne postanowienia Statutu. 
 

§ 21 

1. Zgromadzenie Ogólne wybiera Przewodniczącego Związku. 

2. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów na okres czterech 
lat, nie dłuŜej jednak niŜ do  terminu wyborczej sesji Zgromadzenia Ogólnego, 
zwoływanej zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu po kolejnych wyborach samorządowych. 

 
 

§ 22 

1. Przewodniczący kieruje działalnością Związku i reprezentuje go na zewnątrz                     
(z zastrzeŜeniem przepisu § 32, ust. 4). 

2. Do podpisywania umów, porozumień i innych dokumentów stosuje się przepis § 32 ust. 
4. 
 
 

§ 23 

1. Zarząd składa się z 9-15 członków, wybranych przez Zgromadzenie Ogólne na okres                  
4 lat, nie dłuŜej jednak niŜ do daty wyborczej sesji Zgromadzenia Ogólnego, zwoływanej 
zgodnie  
z § 15 ust. 2 po kolejnych wyborach samorządowych. 



2. W skład Zarządu wchodzi 1-2 przedstawicieli powiatów ziemskich. W przypadku, gdy 
członkostwo Związku posiada 1-8 powiatów ziemskich, wówczas w skład Zarządu 
wchodzi 1 przedstawiciel powiatu ziemskiego. W przypadku gdy członkostwo posiada 9             
i więcej powiatów ziemskich, wówczas w skład Zarządu wchodzi 2 przedstawicieli 
powiatów ziemskich. 

3. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. 

4. Rezygnacja członka Zarządu ze swojej funkcji jest prawnie skuteczna z chwilą podjęcia 
przez Zgromadzenie Ogólne uchwały akceptującej rezygnację. 

5. Przewodniczący Związku jest członkiem Zarządu i pełni w nim funkcję przewodniczącego. 

6. Zastępców Przewodniczącego w liczbie 1-4 wybiera na wniosek Przewodniczącego Zarząd 
Związku spośród członków Zarządu w drodze uchwały. Zastępcy Przewodniczącego 
zajmują się sprawami zleconymi im przez Przewodniczącego. 

 

§ 24 

1. Zarząd moŜe podejmować uchwały i stanowiska w wypadku, gdy uczestniczy w nim co 
najmniej połowa jego aktualnego składu. 

 

2. Uchwały i stanowiska są podejmowane zwykłą większością głosów. 
 

3. W wypadku, gdy w głosowaniu uzyskano równość głosów za i przeciw, głos 
Przewodniczącego liczy się podwójnie. 

 
§ 25 

1. Zarząd zapewnia realizację celów i zadań Związku w drodze przyjmowania uchwał, 
stanowisk, opinii i podejmowania wszelkich istotnych czynności, niezastrzeŜonych w 
Statucie Związku do wyłącznej właściwości innych organów Związku, a w szczególności: 

a) wykonuje uchwały Zgromadzenia Ogólnego; 
b) przygotowuje projekty dokumentów programowych Związku, w tym projekt 

ramowego planu działalności Związku;  
c) akceptuje bieŜące plany działalności Związku; 
d) przygotowuje projekt rocznego planu finansowego Związku; 
e) zwołuje zwyczajne i nadzwyczajne sesje Zgromadzenia Ogólnego Związku oraz 

przygotowuje projekty porządku obrad, uchwał, stanowisk, apeli i rezolucji 
Zgromadzenia; 

f) podejmuje uchwały o przyjęciu w poczet członków Związku; 
g) w drodze uchwały stwierdza wystąpienie członka ze Związku; 
h) podejmuje uchwały o wykreśleniu członka ze Związku; 
i) składa wnioski do Zgromadzenia Ogólnego o nadanie tytułu honorowego 

członka Związku; 
j) gospodaruje majątkiem Związku w ramach uchwalonego rocznego planu 

finansowego oraz ogólnych zasad gospodarowania majątkiem Związku, w 
szczególności zaś jest uprawniony do: 
1) nabywania i zbywania nieruchomości; 
2) zaciągania poŜyczek i kredytów oraz emitowania i nabywania obligacji do 

wysokości określonej przez Zgromadzenie Ogólne; 
3) przyjmowania darowizn, spadków i zapisów; 
4) nabywania i zbywania papierów wartościowych i udziałów w spółkach do 

wysokości określonej przez Zgromadzenie Ogólne; 
5) czuwania nad regulowaniem płatności (w tym zwłaszcza wierzytelności) na 

rzecz Związku; 
k) decyduje w formie uchwały o odroczeniu i zwolnieniu z opłacania składek 

członkowskich; 



l) dokonuje wyboru biegłego rewidenta celem zbadania bilansu Związku za dany 
rok kalendarzowy, rachunku zysków i strat za ten sam okres wraz z informacją 
dodatkową,  
w przypadku jeśli dokonanie tego wyboru nie jest moŜliwe przez 
Zgromadzenie Ogólne  
w terminach określonych w przepisach prawnych określających zasady 
rachunkowości; 

m) powołuje do Ŝycia róŜne stowarzyszenia, fundacje, organizacje, 
przedsiębiorstwa, zakłady  
i jednostki organizacyjne, słuŜące do realizacji celów i zadań Związku; 

n) powołuje grupy robocze w celu mediacji w wypadkach konfliktów między 
członkami Związku; 

o) powołuje członków Komitetu Sterującego ds. Współpracy Transgranicznej; 
p) opracowuje i ogłasza tekst jednolity Statutu. 

 
2. W razie, gdyby zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 1-3 zwołanie Zgromadzenia 

Ogólnego nie było moŜliwe ze względu na odbywające się w II połowie roku wybory 
samorządowe, przyjęty przez Zarząd projekt uchwały Zgromadzenia Ogólnego w sprawie 
planu finansowego Związku na kolejny rok kalendarzowy stanowić będzie prowizorium 
budŜetowe, obowiązujące aŜ do momentu podjęcia przez Zgromadzenie Ogólne uchwały 
w sprawie planu finansowego Związku.  

 
3. Zarząd realizuje powierzone mu zadania i obowiązki poprzez podejmowanie uchwał  

i przyjmowanie stanowisk. Uchwały i stanowiska Zarządu wchodzą w Ŝycie z dniem 
podjęcia, chyba Ŝe uchwała lub stanowisko stanowi inaczej. 

 
 

4. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Związku lub 
pod jego nieobecność zastępca Przewodniczącego, bądź wskazany przez  
Przewodniczącego inny członek Zarządu. 

 

§ 25a 

Celem realizacji szczególnych zadań Związku Zarząd moŜe powoływać ciała pomocnicze,  
w szczególności konwenty prezydentów, starostów, burmistrzów i wójtów oraz 
przewodniczących rad, a takŜe  fora, rady konsultacyjne i zespoły ekspertów. 
 

§ 26 

1. Zarząd moŜe powoływać komisje i grupy robocze oraz oddziały dla realizacji zada 
Związku. 

2. Komisje, grupy robocze i oddziały mogą wnioskować rozpatrzenie określonych spraw oraz  
podjęcie uchwał i stanowisk przez Zarząd. 

 

3. Komisje i grupy robocze są powoływane bądź dla rozpatrywania spraw o charakterze 
branŜowym (komisje stałe Związku), bądź teŜ dla zbadania określonej sprawy (komisje 
nadzwyczajne).  

4. Komisje i grupy robocze mogą zwracać się do członków Związku o udzielenie informacji 
lub przedstawienie dokumentów, dotyczących spraw będących przedmiotem 
zainteresowania komisji. 

 

5. Komisje i grupy robocze przedkładają raz do roku sprawozdanie ze swojej pracy 
Zarządowi. 

6. Likwidacji komisji lub grupy roboczej dokonuje Zarząd w drodze uchwały. 
 



 
 
 
 

§ 27 

 
1. Na wniosek minimum 10 członków Związku Zarząd moŜe utworzyć w drodze uchwały 

oddział subregionalny Związku.  

2. Oddziały subregionalne nie posiadają osobowości prawnej.  

3. W skład oddziałów subregionalnych mogą wchodzić jedynie gminy i powiaty członkowskie 
Związku. 

4. W uchwale powołującej oddział subregionalny Zarząd Związku określa jego nazwę, skład 
członkowski oraz zasięg terytorialny. 

5. Celem funkcjonowania oddziałów subregionalnych jest zajmowanie się sprawami 
samorządów lokalnych, skupionych na danym obszarze polityki rozwoju województwa 
śląskiego (subregionie), zgodnie z koncepcją podziału województwa na obszary polityki 
rozwoju, zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015, 
przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 25 września 2000 r. (uchwała nr 
I/24/1/2000).  

6. Gminy i powiaty wchodzące w skład oddziału subregionalnego uczestniczą na ogólnych 
zasadach w pracach całego Związku. 

7. Członkowie Związku wchodzący w skład oddziału subregionalnego powołują 
koordynatora oddziału. Koordynatorem oddziału moŜe być wyłącznie członek Zarządu 
Związku  

8. Koordynator oddziału subregionalnego informuje Zarząd Związku o pracach oddziału na 
kaŜdym posiedzeniu Zarządu.  

9. Powołanie koordynatora oddziału subregionalnego nie narusza uprawnień 
Przewodniczącego  
i Zarządu Związku określonych w Statucie Związku. 

10. Zarówno w sprawach dotyczących danego subregionu, jak równieŜ w sprawach ogólnych 
oddziały przygotowują projekty stanowisk i uchwał oraz opinii Zarządu Związku i 
przedkładają je Zarządowi. 

11. Oddział subregionalny posługuje się nazwą i logo Związku, zgodnie z zasadami 
określonymi  
w Statucie Związku oraz regulaminie oddziału subregionalnego. 

12. Odział subregionalny przyjmuje regulamin oddziału. Regulamin oddziału nabiera mocy 
prawnej z chwilą zatwierdzenia go przez Zarząd Związku. 

13. Obsługą oddziału subregionalnego zajmuje się Biuro Związku. 
 

§ 28 

1. Dyrektor Biura Związku kieruje bieŜącą działalnością Związku, a w szczególności 
wykonuje uchwały Zarządu, realizuje decyzje podjęte przez Przewodniczącego i Zarząd 
oraz kieruje pracą Biura Związku. Dyrektor Biura Związku przygotowuje posiedzenia 
Zarządu oraz na bieŜąco, pod nadzorem Zarządu, realizuje ramowy plan działalności 
Związku oraz roczny plan finansowy Związku. 

 

2. Dyrektora Biura Związku powołuje i odwołuje Zarząd Związku w drodze uchwały. 
 

3. Funkcję zwierzchnika słuŜbowego w stosunku do Dyrektora Biura Związku sprawuje 
Przewodniczący Związku. Dyrektor Biura Związku wykonuje czynności pracodawcy                    



w sprawach ze stosunku pracy pracowników Biura Związku. 
 

4. Pracownicy Biura podlegają słuŜbowo Dyrektorowi Biura Związku. 
 

5. Przewodniczący lub Zarząd moŜe upowaŜnić Dyrektora lub pracownika Biura Związku do 
podpisywania dokumentów (w tym podejmowania zobowiązań) w przypadkach i zakresie 
określonych w upowaŜnieniach. 

 

6. Regulamin pracy i regulamin wynagradzania Dyrektora i Biura Związku oraz regulamin 
gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa Zarząd 
Związku w drodze uchwały. 

 
 

§ 29 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku niepodlegającym Zarządowi 
Związku w zakresie wykonywania kontroli. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne,  
w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów na okres 4 lat, nie dłuŜej jednak niŜ do 
daty wyborczej sesji Zgromadzenia Ogólnego, zwoływanej zgodnie z § 15 ust. 2 po 
kolejnych wyborach samorządowych. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, który kieruje 
pracami Komisji. 

4. Nie moŜna łączyć funkcji członka Komisji Rewizyjnej z funkcją członka Zarządu, ani teŜ 
pozostawać z członkami Zarządu Związku w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości z tytułu zatrudnienia. 

 
4a. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo z winy umyślnej. 
 
4b. Członkowie Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnienia swoich funkcji nie otrzymują 

wynagrodzeń, diet, ani teŜ zwrotu kosztów. 
 

5. Rezygnacja Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej jest prawnie skuteczna z 
chwilą podjęcia przez Zgromadzenie Ogólne uchwały o przyjęciu rezygnacji. 

 
§ 30 

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność finansową Zarządu, jak równieŜ zgodność 
podejmowanych działań z postanowieniami prawa i Statutu. 

 
1a. Komisja Rewizyjna moŜe Ŝądać od Zarządu i Dyrektora Biura Związku przedstawienia 

wszelkich dokumentów dotyczących działalności Związku. Komisja Rewizyjna moŜe 
równieŜ Ŝądać od członków Zarządu i Dyrektora Biura Związku złoŜenia pisemnych lub 
ustnych wyjaśnień. 

 

2. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z wykonania rocznego planu finansowego 
Związku, rocznym bilansem, rachunkiem zysków i strat, informacją dodatkową oraz 
ewentualnie z Opinią i Raportem biegłego rewidenta, Komisja Rewizyjna sporządza opinię  
w tym przedmiocie oraz formułuje wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla 
Zarządu (bądź teŜ wniosek w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Zarządu) i 
opracowuje projekt uchwały Zgromadzenia Ogólnego w sprawie udzielenia, bądź 
nieudzielania absolutorium dla Zarządu za ubiegły rok. 

 



3. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności 
ponad połowy jej członków. W wypadku równej ilości głosów za i przeciw, decyduje głos 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

4. Szczegółowe zasady i tryb funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin pracy 
Komisji Rewizyjnej, uchwalany przez Zgromadzenie Ogólne. 

V. MAJĄTEK ZWIĄZKU 
 

§ 31 
 

1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa niematerialne, papiery 
wartościowe oraz środki finansowe znajdujące się w dyspozycji Związku. 

 

2.   Na dochody Związku składają się między innymi: 
a) składki członkowskie; 
b) darowizny, spadki i zapisy; 
c) wpływy z majątku Związku; 
d) wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej; 
e) wpływy z ofiarności publicznej; 
f) dotacje i subwencje; 
g) środki pomocowe Unii Europejskiej oraz innych instytucji pomocowych. 

 

3.   Cały dochód Związku przeznaczony jest na jego działalność statutową. 
 

§ 32 
 

1. Tryb gospodarowania majątkiem i zasady gospodarki finansowej Związku określają 
normy powszechnie obowiązujące oraz przepisy stanowione przez Zgromadzenie Ogólne 
w drodze uchwał. 

 

2. Podstawą bieŜącej działalności finansowej Związku jest roczny plan finansowy uchwalany 
przez Zgromadzenie Ogólne bezwzględną większością głosów obecnych na sesji. 

 

3. W razie potrzeby Zgromadzenie Ogólne uchwala wieloletni plan inwestycyjny bądź 
wieloletni plan przedsięwzięć Związku. 

 

4. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych składa w imieniu Związku 
dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu i Dyrektor Biura Związku. 

5. Zarząd w drodze uchwały moŜe upowaŜnić Dyrektora Biura Związku do dysponowania 
środkami finansowymi Związku do wysokości określonej przez Zarząd w zakresie 
bieŜącego funkcjonowania Biura. 

 
§ 32a 

 
Zabrania się: 

a) udzielania poŜyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Związku w 
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z 
którymi pracownicy pozostają w związku małŜeńskim albo w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi", 

b) przekazywania majątku Związku na rzecz jego członków, członków organów 
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niŜ w stosunku do 
osób trzecich, w szczególności jeŜeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub 
na preferencyjnych warunkach, 



c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku do 
osób trzecich, chyba Ŝe to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego 
celu Związku, 

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w 
których uczestniczą członkowie Związku, członkowie jego organów lub 
pracownicy oraz ich osób bliskich. 

 
 
 
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 33 
 

1. Likwidacja Związku wymaga uchwały Zgromadzenia Ogólnego, podjętej bezwzględną 
większością głosów przy obecności 2/3 przedstawicieli ogólnej liczby członków Związku. 

 

2. Po rozliczeniu wierzytelności i długów Związku, majątek Związku ulega podziałowi 
pomiędzy wszystkich aktualnych członków, proporcjonalnie do sumy składek 
członkowskich wniesionych przez kaŜdego członka Związku w całym okresie jego 
członkostwa. 

 

3. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego o likwidacji Związku określa sposób dokonania rozliczeń 
zobowiązań i naleŜności Związku. 

 

§ 34 

1. Z chwilą nowelizacji niniejszego Statutu w dniu 17 września 1999 r., wygasa uczestnictwo 
strony czeskiej w Związku, a wraz z tym ustaje ze skutkiem natychmiastowym 
członkostwo gmin czeskich, naleŜących dotychczas do Związku. 

 

2. Do ustania członkostwa Związku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie 
mają zastosowania przepisy § 10, 11, 12. 

 

3. Z chwilą nowelizacji niniejszego Statutu w dniu 17 września 1999 r., strona polska 
Związku przejmuje wszelkie uprawnienia i obowiązki Związku, w tym jego status prawny i 
ciągłość organizacyjno-prawną.  

 

4. Majątek i środki finansowe, pozostające dotychczas w dyspozycji strony polskiej Związku 
Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw, stają się wyłączną własnością Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów. 

 

5. Majątek i środki finansowe, pozostające dotychczas w dyspozycji strony czeskiej Związku, 
stają się własnością Sdružení obci Horniho Slezska a Severní Moravy z siedzibą                       
w Ostrawie, zarejestrowanego w Republice Czeskiej. 

 

6. Zgromadzenie Ogólne, Zarząd i Komisja Rewizyjna Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 
przejmuje odpowiednio wszelkie kompetencje dotychczasowego Zgromadzenia Ogólnego, 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku. 

 

7. Ewentualne dalsze skutki prawne, finansowe i majątkowe, wynikające z dotychczasowej 
działalności obu stron w Związku, wspólnej działalności Związku, jak równieŜ                           
z wygaśnięciem uczestnictwa strony czeskiej i ustaniem członkostwa gmin czeskich                 
w Związku, regulowane będą w drodze porozumienia między Śląskim Związkiem Gmin                   
i Powiatów a Sdružení obci Horniho Slezska a Severní Moravy z siedzibą w Ostrawie, 
zarejestrowanego w Republice Czeskiej. 

 
 
 
 
 



§ 35 

1.   Niniejszy Statut został uchwalony na Zgromadzeniu Ogólnym Związku w dn. 25 września  
1992 r. z późniejszymi zmianami w dniach 8 czerwca 1995 r., 17 września 1999 r., 17 
grudnia 1999 r., 9 czerwca 2000 r., 10 maja 2002 r., 21 lutego 2003 r., 4 czerwca 2004 
r., 10 grudnia 2004 r., 25 maja 2007 r. oraz 28 listopada 2008 r.  

 
2.   Statut wchodzi w Ŝycie z chwilą jego uchwalenia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr XXXI/     /2009 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 19 lutego 2009 roku 

 
 

w sprawie:  przystąpienia Powiatu Wodzisławskiego do Śląskiego Związku Gmin                         
i  Powiatów 

 
 

Śląski Związek Gmin i Powiatów jest obecnie największą i najpręŜniej działającą 
regionalną organizacją samorządową w Polsce. Zrzesza 124 jednostki samorządu 
terytorialnego z obszaru województwa śląskiego. 
Podejmowane przez Związek działania słuŜą integracji samorządów lokalnych  
i rozpowszechnianiu najlepszych wzorców w zakresie rozwoju lokalnego. 
Szczególne znaczenie posiada uzgadnianie wspólnej polityki samorządów lokalnych, 
działalność lobbystyczna polegająca na przyjmowaniu stanowisk, a co najwaŜniejsze 
konsultowanie projektów ustaw i rozporządzeń. 
Od 2008 roku z inicjatywy Związku powołano Zespół Parlamentarno-Samorządowy, 
składający się z 6 przedstawicieli Sejmu RP z obszaru woj. śląskiego oraz 7 przedstawicieli 
samorządów lokalnych. 
Przedstawiciele gmin i powiatów zasiadają w licznych gremiach krajowych i regionalnych, 
dzięki czemu samorząd ma dostęp do wielu informacji, a jednocześnie wyraŜa swoje opinie  
w zakresie szerokiego spektrum spraw. 
W Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli urzędnicy samorządowi 
odbywają staŜe i wizyty studyjne przygotowujące ich do właściwej realizacji Strategii 
Lizbońskiej  w regionie i w kraju, w szczególności wykorzystania środków unijnych zgodnie 
z prawodawstwem unijnym i krajowym. 
Związek prowadzi takŜe działania interwencyjne, jak np. po kataklizmie pogodowym  
w ubiegłym roku. 
W ramach związku działa 12 komisji problemowych. 
Przedstawiony w zarysie zakres zadań związku przemawia za tym, aby w dobie 
postępującego rozwoju regionu i kraju aktywnie włączyć się w jego działalność. 
Dla Powiatu priorytetowe są w tej chwili  następujące zakresy: 
- kształtowanie wspólnej polityki samorządów , np. w sprawach energetycznych, 
- reprezentowanie interesów samorządu (polityka zdrowotna, oświatowa, polityka społeczna,                                
   geodezja i kartografia,) 
-  pozyskiwanie grantów oraz informacji w dziedzinie polityki i programów UE,  
-  udział w komisjach Związku przygotowujących projekty stanowisk Zarządu, 
-  kreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu poprzez aktywną działalność oraz promocję. 
 
Podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione dla realizacji celów 
strategicznych Powiatu Wodzisławskiego. 
 
 
               Naczelnik Wydziału 
         Strategii i Rozwoju Powiatu 
 
              /…/ Donata Malińska 


