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Statut Zwiqzku Powiat6w Polskich
z dnia 27 }utego 1999 r.

(tekst j edn olity uwzglgdniaj 4 c y zmianv wp rowadzon e Uchwal4
Nr XXIIIl3llS Zgromadzenia Og6lnego Zwi4zku Powiat6w Polskich

z dnia 10 kwietnia 2018 r.)

I. POSTANOWIENIA OG6LNN

$1
Zwiqzek Powiat6w Polskich zwany dalej Zwi4zkiem jest stowarzyszen\em
powiat6w, kl6rego celem jest wspieranie idei samorz4du terytorialnego,
integrowanie i obrona wsp6lnych interes6w powiat 6w, ksztahowanie wsp6lnej
polityki, wspieranie inicjatyw narzecz rozwoju i promocji powiat6w, wymiana
do6wiadczeri oraz upowszechnianie modelowych rozwiqzah w zakresie
rozwoju i zaruqdzartia w powiatach.
Celem statutowym Zwiqzlctt Powiat6w Polskich jest r6wniez prowadzenie oraz
wspieranie prowadzonej przez swych czlonk6w dzialalnofici naukowej,
naukowo-technicznej, oSwiatowej, kulturalnej, w zak,resie kultury fizycznq
i sportu, ochrony Srodowiska, a takhe wspieranie inicjatyw spolecznych na
rzecz ochrony zdrowia i pomocy spolecznej oraz rehabilitacji zawodowej
i spolecznej inwalid6w.

$2
Zwiqzek reprezentuje interesy zrzeszonych powiat6w. Zwiqzek mohe
reprezentowa6 interesy innych powiat6w na ich wniosek.
Zwi4zek moZe by6 czlonkiem krajowych i migdzynarodowych organizacji
o podobnym celu dzialania oraz podejmowai wsp6lprac9 z innymi
organizacjami jednostek samorzqdu terytorialnego w kraju i zagranicq.

$3
Zwiqzek dziala na podstawie przepis6w ustawy z dnia 5 czetwca 1998 r.
o samorz4dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578), ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z p62n. zm.) oraz
niniejszego statutu.
Zwiqzek posiada osobowoS6 prawn4.

$4
Siedzib4 Zwiqzku jest Warszawa. Terenem dzia\ania Zwiqzku jest obszar
Rzeczypospolitej Polskiej .
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$s
zwiqzek wykonuje swoje zadania w imieniu wlasnym i na wlasn4
odpowiedzialnoil.

$6
Zwiqzek realizuje swoj e cele gl6wn ie poprzez:
1) reprezentowanie powiat6w na forum og6lnoparistwowym i migdzynarodowym,
2) inicjowanie i opiniowanie projekt6w akt6w prawnych, dotycz4cych

s amoruqd6w terytori alnych,
3) propagowanie wymiany do6wiadczeri w zakresie wykonywanych zadah

wlasnych p owi at6w i zadah z za\<r e su admini str acji r zqdow ej,
4) inspirowanie i podejmowanie wsp6lnych inicjatyw, maj4cych wptyw na

r ozw 6j spoleczno6ci powiatowych,
5) inspirowanie i podejmowanie wsp6lnych inicjatyw sluz4cych spoleczno

go sp o dar czemu rozwoj owi p owi at6 w, nawiqrywani e kontakl6w zagr anicznych
oraz wymiang naukow4 i kulturaln4,

6) prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, maj4cej na
celu wsp6lne rozwiqrywartie problem6w w zakresie poszczegolnych dziedzin
dziaLalno6 ci s amorz4du terytorialnego,

7) prowadzenie dzialalno(ci wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej,
doty czqc ej prob I ematyk i Zw iqzkr i j e go czlonk6w,

8) wsp6ldzialanie z organami administracji publicznej, stowarzyszeniarni, innymi
or ganizacjami sp ole czny mi oraz 5ro dowi skami naukowymi,

9) delegowanie swoich przedstawicieli do innych organizaqi i instytucji,
10) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.

$7
Zwiqzek posluguje sig okr4glq pieczgciq, zaw\eraj1cq poSrodku logo Zwiqzku,
z napisem w otoku: "Zwiqzek Powiat6w Polskich".

IJ.cztr oNKowrBzwt4zKu

$8
1 . Czlonkami Zwiqzkt mog? byd powi aty oraz miasta na prawach powiatu.
2. Czlonk6w Zwiqzkuprzyjmuje w drodze uchwaty ZarzqdZwiyzku.
3. Warunkiem czlonkostwa jest podjgcie przez radg powiatu (radg miasta na

prawach powiatu) uchwaly o przyst4pieniu do Zwiqzku.
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$e
Czlonkowie Zwi4zku zobowiqzari s4 do placenia skladek na rzecz Zwiqzku
i popierania jego dzialalnofici.

$10
Czlonkowie Zwiqzku majq czynne i bierne prawo wyborcze do wLadz Zwi1zku,
maiq prawo brac udzial,. w pracach organow Zwiqzku. korzysta6 z uslug Zwiqzklt
i jego wzqdzeh.

s11
1 . Utrata czlonkostwa Zwiqzku nastgpuje poprzez:

a) wyst4pienie ze Zwiqzku na mocy uchwaly rady powiatu (rady miasta na
prawach powiatu),

b) zniesienie powiatu,
c) pozbawienia czlonkostwa w Zwiqzku na mocy uchwaly Zarzqdu Zwiqzku,

w prrypadku nieprzestrzegania Statutu Zwi4zkt, w tym zalegania z oplatq
skladek czlonkowskich przez co najmniej rok. Od uchwaLy o pozbawieniu
czlonkostwa przys\lguje prawo odwolania sig do Zgromadzenia Og6lnego
Zwiqzku.

2. W pr4rpadla wyst4pienia ze Zwiqdu lub zniesienia powiatu vtrata
czlonkostwa nastgpuje automatycznie; fakt ten potwierdza uchwala Zarzqdu
Zwiqzku o charakterze deklaratywnym.

rrr. ORGANY ZWT4ZKU

s12
Organami Zwiqzku sq: Zgromadzenie Og61ne, Zarzqd i Komisja Rewizyjna.

$13
1. Dla reaLizacji cel6w statutowychZwiqzek moze powolywad komisje.
2. Komisja powotywana jest do wykonywania okre6lonych dzialaAZwiqzku.

$ 13a
1. Dlarealizacji cel6w statutowychZwiqzek powoluje 16 konwent6w powiat6w.
2. Konwent powiat6w reprezentuje interesy cztonk6w Zwiqzku w wojew6dztwie.

Konwent powiat6w nie jest terenowq jednostk4 organizacyjn4 w rozumieniu
art. 10 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

3. Konwent powiat6w petni ro19 doradcz1wzglgdem organow Zwi4zku i moze w
szczeg6lnoSci przyjmowa6, z zastrzezeniem ust. 4, wlasne stanowiska lub
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opinie oraz kierowai do Zarzqdu Zwiqzku pisma o podjgcie interwencji - w
sprawach zwi4zanych z celami statutowymi Zwi4zku.

4. Stanowiska w sprawach dotyczqcych ustroju samorz4du powiatowego konwent
powiat6w zobowiqzany jest uprzednio uzgodni6 z Zarzqdem Zwiqzku.

5. Konwent powiat6w mohe wsp6lpracowai z organami administracji rz4dowej i
samorzqdowej w danym woj ew6dztwie.

6. Konwent powiat6w tworzq starostowie powiat6w i prezydenci miast na
prawach powiatu bgd4cych czlonkami Zwiyzku lub upowaznione przez nich
osoby w danym wojew6dztwie.
W posiedzeniach konwentu powiat6w mog4 uczestniczyc takLe, z glosem
doradczym. przedstawiciele powiat6w i miast na prawach powiatu nie
bgd4cych czlonkami Zwiqzku. czlonkowie Zarzydu Zwiqzku, pracownicy
Biura Zwiqzku oraz inne osoby upowaznione przez Prezesa Zarzqdu lub
zapr o szone pr zez przewo dn iczqc e go konwentu.
Konwent powiat6w wybiera ze swojego grona przewodniczqcego konwentu.
Konwent powiat6w mohe wybra6 ze swojego grona zastgpc7 (zastgpc6w)
przewo dn iczqce go konwentu.

10. Przewodniczqcy konwentu powiat6w organintje praca konwentu oraz
zab ezpie cza w arunki o dbywani a j e go p o s i e dzeri.

1 1. Przewodniczqcy konwentu lub .vqlznaczony przez niego zastgpca moae
uczestnicry1, z glosem doradczym" w posiedzeniach Zarzqdu ZwiqzLu.

12. Konwent powiat6w obraduje na posiedzeniach zwolywanych przez
przewodniczqcego konwentu. O miejscu i terminie posiedzenia konwentu
przewodniczqcy informuje Biuro Zwiqzku. Protok6l z posiedzenia konwentu
wraz z przyjQtymi na posiedzeniu stanowiskami i opiniami, przewodniczqcy
konwentu powiat6w zobowiqzany jest przekazat do Biura Zwiqzku w terminie
7 dni od daty jego sporzqdzenia.

13. Konwent mohe Wzyiq1 szczeg6hov,ry regulamin okreSlaj4cy tryb pracy
konwentu powiat6w. Postanowienia regulaminu nie mog4 by6 sprzeczne z
postanowieniami Statutu.

$14
Kadencj a Organ6w Zwiyzku trw a 4 lata.
Posiedzenie Zgromadzenia Og6lnego w sprawie wyboru prezesa Zarzqdu,
Zarzqdu i Komisji Rewizyjnej zwolywane jest w terminie do trzech miesigcy od
ogloszenia wynik6w wybor6w do rad powiat6w.

$ls
Zgromadzenie Og6lne jest organem stanowi4cym Zwiqzku.

$16
1. W Zgromadzeniu Og6lnym w glosowaniu w sprawach dotyczqcych wyboru

prezesa Zarzqdu, Zaruqdu, Komisji Rewizyjnej i uchwalania budzetu kaady

8.
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powiat dysponuje liczbq glos5w zaleLnq od liczby mieszkaric6w ustalonych
wg danych GUS, na koniec czerwcapoprzedniego roku.

2. W sprawach o kt6rych mowa w ust. 1 powiat dysponuje nastgpuj4cq Iiczb4
glos6w:
- powiaty o liczbie mieszkaric6w do 60 tys. - 1 glos,
- powiaty o liczbie mieszkaric6w powyilej 60 tys. do 120 tys. - 2 glosy,
- powiaty o liczbie mieszkaric6w powyZej 120 tys. do 500 tys. - 3 glosy,
- powiaty o liczbie mieszkaric6w powy2ej 500 tys. - 4 glosy.

3. We wszystkich pozostatych sprawach ka2demu powiatowi przysluguje 1 glos.
4. Rady powiat6w (rady miast na prawach powiatu) czlonk6w Zwiqzku desygnuj4

w drodze uchwaly delegata naZgromadzenie Og61ne.
5. Delegat na Zgromadzenie Og6lne mohe w przypadku zaistnienia okolicznoSci

uniemozliwiaj4cych mu udziat w obradach jednorazowo Wznaczy6 swego
zastEpc7. Zastgpca delegata tczestniczy w Zgromadzeniu Ogolnym bez
biernego prawa wyborczego.

$17
Zgromadzenie Og6lne jest najv,ry2szq wLadzq Zwiqzku. Do wyLqcznych
komp eten cji Zgr omadzenia Og6lnego nale?y :

1) ksztahowanie programu dziatalnofici Zwiqzk<t4
2) uchwalanie Statutu Zwiqzku, regulaminu obrad Zgromadzenia Og6lnego,

ordynacji wyborczej,
3) wyb6r i odwotywanie prezesa Zaru4du, Zarzqduoraz Komisji Rewizyjnej,
4) uchwalanie budzetu ZwiqzLtt,
5) uchwalanie wysokoSci i termin6w platnoSci skladek czlonkowskich,
6) przyjmowanie sprawozdari z dzialalnoSci Zarzqdu i wykonania budzetu,

zaopiniowanych przez Komisj g Rewizyjn4,
7) ustalanie wysokoSci diet zaudziaL w posiedzeniach i zwrotu koszt6w podro2y

dla cz-Lonk|w Zarzqdu, Komisji Rewizyjnej,
8) emitowanie obligacji oraz okreSlanie zasad ich zbryania, nabywania i

wykupu,
9) ustalanie maksymalnej wysokoSci zobowiqza^ zaciqganych przez Zarzqd

Zwiqzht,
10) slveilony,
11) rozpatrywanie odwolari w sprawie pozbawienia czlonkostwa w Zwiqz\tt,
12) uchwalenie rozwiqzania Zwiqzlu, wyb6r likwidatora Zwiqzku oraz podjgcie

uchwaty o przeznaczeniu maj4tku Zwiqzku po przeprowadzonej likwidacji,
13) uchwalenie Regulaminu Pracy Zarzqdui Komisji Rewizyjnej,
14) powotywanie Komisji Zwiqzku i uchwalanie regulamin6w ich pracy,
I5) slcreflony
16) ustalanie skladu liczbowego Zarzqdu i Komisji Rewizyjnej.
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$18
1. Posiedzenie zv,ryczajne Zgromadzenia Og6lnego zwoluje prezes Zarzqdu co

najmniej razw roku. Termin, miejsce i projekt porzqdlcv obrad ustala Zarzqd.
2. Posiedzenie zgromadzenia og6lnego otwiera prezes zaruqdu, po azrym

nastgpuj e wyb6r prezydium Zgr omadzenia.

$le
1. Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Og6lnego zwoluje prezes Zarzqdu

na pisemny wniosek:
- Zaruqdu,
- Komisji Rewizyjnej,
- co najmniej ll5 czfonkow Zwiyzku.

2. Nadzwyczqne posiedzenie Zgromadzenia Og6lnego zwoluje sig w terminie
do dw6ch miesigcy od dnia otrzymania wniosku o kt6rym mowa w ust. 1.

$20
1. Zaproszenie na posiedzenie Zgromadzenia Og6lnego w formie pisemnej

dostarczane sQ najp62niej na 1 miesi4c przed posiedzeniem zv,ryczajnym
i 14 dni przed posiedzeniem nadzv\ryczEnym. Do zaproszenia powinny by6
dolqczone: prop onowany p orzqdek obrad i materialy doty czyce te go porz4dku.

2. W posiedzeniu Zgromadzenia Og6lnego mog4 uczestniczyc delegaci czlonk6w
Zwiqzku oraz z glosem doradczym inne zaproszone osoby.

$21
Zgromadzenie Og6lne jest wazne w przypadku udziaLu w nim co najmniej polowy
delegat6w czlonk6w Zwiqzku.

s22
1. Uchwaty Zgromadzenia og6lnego zapadajq zwuJq wigkszoSci4 glos6w,

z wyj4tkiem:
a) zmiarry Statutu Zwiqzku, do czego wymagana jest bezwzglEdna wigkszo6i

glos6w,
b) rozwiqzania sig Zwi1zl*t, do kt6rego wymagana jest wigkszoS62l3 glos6w.

2. Dla wyboru i odwolaria prezesa Zarzqdu, czlonk6w Zarzydu oraz czlonk6w
Komisji Rewizyjnej wymagana jest bezwzglgdna wigkszoS6 glos6w,
w obecnoSci co najmniej potrowy delegat6w czlonk6w Zwiqzku, w glosowaniu
tajnym.
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$23
I. Zarzqd Zwiqzku sklada sig z 12 - 2l czlot'k6w, wybranych przez Zgromadzenie

Og6lne, spo 5r6d delegat6w na Zgr omadzenie O g61ne.

2. W sklad Zarzqdt wchodz4: prezes Zarzqdt, od 4 do 9 wiceprezes6w Zarzqdu
i pozostali czlonkowie Zarzqdu.

3 . Prezes Zarzqdu reprezentuj e Zwiqzek na zewnytrz.
4. Zal<res czynnoSci czlonk6w Zarzqdu okresla Zarzydw drodze uchwaly.
5. Zaruqd dziala do czasu ukonstytuowania sig nowego Zarzydu.

$24
1. Czlonkostwo w Zarzqdzie ustaje na skutek:

a) rezygnacjrzfunkcji,
b) utraty mandatu delegata naZgromadzenie Og6lne,
c) odwolaria przez Zgromadzenie Og61ne.

2. Utrata mandatu czLonkaZarzqdu powoduje zwolnienie ze wszystkich czynno6ci
i funkcji, kt6re czlonek Zarzqdu pelnil w charakterze przedstawiciela Zwiqzku
we wszelkich instytucjach i organizacjach.

2a. W razie przemijaj4cej przeszkody w sprawowaniu funkcji ptezesa Zarzqdu htb
utraty przez prezesa Zarzqdu czlonkostwa w Zarzydzie, odpowiednio do czasu
ustania przeszkody lub wyboru przez Zgromadzenie Og6lne nowego prezesa
Zarz4du, jego zadania wykonuje jeden z wiceprezes6w Zaruqdu, wskazany
uchwalq Zarzydu.

3. JeheIi funkcjg przedstawiciela Zwiqzku pelnil delegat nie bgd4cy czlonkiem
Zarzqdu, traci on tg funkcjg:
a) na skutek uchwaty Zarzqdu,
b) na skutek utraty mandatu delegata naZgromadzenie Og61ne.

$2s
l. W przypadku zmniejszenia sig liczby czlonk6w Zarzqdu Zgromadzenia Og6lne

dokonuj e na najbliLszy m p o s i edzeniu wyb or6w uzup elni aj 4cy c h.
2. Gdy liczba cztonk6w Zarzqdu zmniejszy sig o ponad 50 % skladu wybranego

ptzez Zgromadzenie Og6lne, zwolywane jest posiedzenie nadzwyczajne
Zgr omadzenia Og6lnego dla dokonania wybor6w uzupelniaj 4cych.

$26
Czlonkowie Zaruqdu, Komisji Rewizyjnej, konwent6w Zwiqzku i komisji Zwiqzku
pelni4 swe funkcje honorowo. Ustalanie wysokoSci diet zaudziaL w posiedzeniach
oraz zwrotu koszt6w podr6zy dla czlonk6w Zarzqdu i Komisji Rewizyjnej naIe|y
do kompetencj i Zgr omadzenia O g6lnego.
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s27
Do kompetencj i Zarzqdu nale?y :

1) prowadzenie spraw zwiqzarrych z biehqcq dzialalno3ci4 Zwiqzku zgodnie z
celami statutowymi i przepisami prawa,

2) wykonywanie uchwaL Zgromadzenia Og6lnego,
3) przygotowanie projekt6w dokument6w programowych, w tym projektu planu

dzialalno(ci Zwiqzku ,

4) przygotowanie projektu bud2etu Zwiqzku,
5) ustalanie terminu, miejsca i projektu porzqdku obrad Zgromadzenia

Og6lnego,
6) opracowanie projektu regulaminu obrad Zgromadzenia Og6lnego i projektu

ordynacji rvyborczej,
7) delegowanie przedstawicieli Zwiqzku do innych organizacji i instytucji oraz

podpisywanie um6w i porozumieri o wsp6lpracy,
8) powotywanie i odwolywanie Dyrektora Biura,
9) slveilony
10) realizacjarocznego budzetu Zwiqzltt,
11) gospodarowanie maj4tkiem Zwi4zku w ramach uchwalonego rocznego

budzefu oraz og6lnych zasad gospodarowania maj4tkiem Zwiqzku, w tym do:
a) zaciqgarria zobowiqzah do wysoko5ci okreSlonej przez Zgromadzenie Og61ne,
b) przyjmowania darowizn, spadk6w i zapis6w,
12) nabywani e i zbywanie nieruchomoSci,
13) wyb6r wiceprezes6w Zarzqdu spoSr6d czlonk6w Zarzqdu,
| 4) uchwalanie regulaminu organ izacyjnego Biura Zwiqzku,
15) skladanie sprawozdahze swojej dziaLalnolci na Zgromadzeniu Og6lnym,
16) powolywanie dorulnych zespol6w i grup oraz okreSlanie ichzadah,
I7) wystgpowanie z inicjatyw4 uchwalodawczq oraz optacowywanie projekt6w

uchwal.

$28
1. Posiedzenia Zarzqdu odbywaj4 sig w razie potrzeby, nie rzadziej ni|

raz nakwartat.
2. PosiedzeniaZarzqdu zwotywane sqprzezprezesaZarzqdu z wlasnej inicjatywy,

na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 4 cztonk6w Zarzydu,
w terminie miesi4ca od dnia otr4rmania wniosku.

2a. Uprawnionym do zwolania posiedzenia Zarzqdu. na kt6rym podjgta zostanie
uchwatra, o kt6rej mowa w $ 24 ust. 2a jestkahdy z wiceprezes6w Zarzqdu.

3. O terminach posiedzehZarzqdu prezes Zarzqdu informuje Komisjg Rewizyjn4.

s2e
I. Zarzqdpodejmuje uchwaty w sprawachnaleLqcych do jego wlaSciwoSci.
2. Uchwatry zapadajq zWUJq wigkszoSci4 glos6w, w obecnoSci co najmniej

polowy czlonk6w Zarzqdu.
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3. W wypadku r6wnej Iiczby glos6w decyduje glos przewodnicz4cego.
4. Uchwaly Zarzqdu podpisuje Prezes z zastrzeheniem $ 36 Statutu Zwiqzku.
5. Zarz4dmoile podejmowa6 uchwaly za pomoc4 Srodk6w porozumiewania sig na

odleglo56.

s30
Pisemne zaproszenia na posiedzenia Zarzqdu powinny by6 dostarczone co
najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia, z doLqczonymi materialami
doty czqcymi porz4dku obrad.

$31
1. Do obslugi organ6w ZwiqzkuZarzqdpowoluje Biuro Zwiqzku.
2. Zadania, kompetencje, wewngtrzn4 organizacjq Biura okresla regulamin, o

kt6rym mowa w $27 pk<:- 14 Statutu Zwiyzku..
3. Prezes Zarzqdu wykonuje czynnoSci pracodawcy dla Dyrektora Biura.
4. Dyrektor Biura wykonuje czynno6ci pracodawcy dla pracownik6w Biura

Zwiazlu.

$32
1. Komisja Rewizyjna sklada sig z 5 - 9 czlonk6w, wybranych przez

Z gr omadzenie O 96 lne sp o 516 d de I e gat6w na Z gr omadzenie O g 6 lne.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczqcego Komisji.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nalezy:

a) kontrola zgodnoSci dzialah organ6w Zwiqzku ze Statutem Zwiqzku
i uchwalam i Zgr omadzenia Og6lnego,

b) kontrola wykonania budzetu przezZarzyd.
4. W przypadku zmniejszenia sig Iiczby czlonk6w Komisji Rewizyjnej

Zgromadzenie Og6lne dokonuje na najblihsrym posiedzeniu wybor6w
urupelniaj4cych.

5. W sprawach wymienionych w ust. 3 uchwaly Komisji Rewizyjnej zapadaja,
zv,rykJqwigkszoSciq glos6w w obecnoSci co najmniej polowy skladu Komisji.

rv. MAJATEK ZWT4ZKU

$33
Zwiqzek prowadzi gospodarkg finansow4 w oparciu o roczny budzet uchwalony
pr zez Zgr omadzenie O g6lne Zwiqzht.

$33a
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Zwiqzekmohe tworzyc:
1) fundusz statutowy oraz
2) fundusz rezerwory

przeznaczone na finansowarie dzialalnoSci statutowej . O przeznaczeniu Srodk6w
fu nduszy na zadania zw iqzane z r ealizacj g c e 16w Zwiqzku de cyduj e Zar zqd.

$34
Maj 4tek Zwiyzku tw orzq:
1 ) ruchomoSci bgd4ce wlasno Sciq Zwiqzku,
2) inne prawa maj4tkowe,
3) Srodki pienigzne.
Maj4tek Zwiqzku powstaje z nastgpuj qcych firodel:
l) ze skladek czlonkowskich,
2) z oplat pobieranych od czlonk6w Zwiqzlat za jego czynnoSci dokonywane

w interesie i na zlecenie danego czlonka Zwiqzku, a stanowi4cych zwrot
wylozonych koszt6w,

3) z dochod6w zmajqtku stowarzyszenia,
4) z subwencji, dotacji, grant6w itp.,
5) z darowrzn) spadk6w i zapis6w rta rzecz Zwiqzku,
6) z odsetek bankowych,
7) ofiamoSci publi cznej.

$3s
1. Skladki czlonkowskie ustala sig w wysoko6ci proporcjonalnej do liczby

mieszkaric6w powiatu - czlonka Zwiqzku, wedl',ug danych GUS, na koniec
ezerw ca poprzedni ego roku.

2. WysokoS6 skladek czlonkowskich i termin ich platnoSci, uchwala
Zgr omadzenie Og6lne, na wniosek Zarzqdu.

$36
OSwiadczenia woli oraz wszelkie dokumenty na mocy ktorych Zwiqzek zaciqga
zobowiqzania wobec os6b trzecich, muszg zawiera1 podpisy dwoch
upowaznionych przez Zarzqd os6b, w tym Prezesa lub jednego z wiceprezes6w.
Zarzqd mohe upowaZni6 Dyrektora Biura do skladania oSwiadczeri woli
jednoosobowo w sprawach zwiqzarrych z prowadzeniem biehqcej dzialalnoSci
Zwiqzku, w zakresie ustalonym uchwalq Zarz4du. Do skutecznoSci dokumentu
stanowi4cego zobowiqzarie finansowe wymagana jest kontrasygnata gt6wnego
ksiggowego.
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$37
Zw iqzek ni e prowa dz\ dzialalno S c i g o sp o darcz ej .

Szczeg6lowe zasady gospodarki finansowej Zwi4zku ustala zgodnie
z obowi4zujqcymi przepisami Zarzqd Zwiqzku.

V. PRZEPISY KONCOWE

$38
W prrypadku uchwalenia przez Zgromadzenie Og6lne rozwiqzania sig Zwiqzktt,
zgromadzenie og6lne podejmuje uchwalg w trybie okreSlonym w g 17 pkt. 12.

Statut zostatprzyjety uchwalq ZebraniaZaLo?ycielskiego w dniu 27 lutego 1999 r.

DYREKTOR BIURA
zwrAZKU PO\ /IATOW POLSKICH

tlf.,f
Rudolf Borusiewicz

PREZES ZARZADU
zwrAZKU PowrATow polsrtcH

-4 I-1-1o,W*ril?


