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Szanowni Paostwo
Burmistrzowie i Prezydenci Miast Członkowskich
oraz
Przewodniczący Rad Miast Członkowskich
i
Członkowie Komisji Związku ubiegłej kadencji
W imieniu Zarządu Związku zapraszam Paostwa serdecznie do zgłaszania osób do pracy
w komisjach merytorycznych Związku w nowej, pięcioletniej kadencji.
W załączeniu przesyłam aktualny Regulamin komisji, który zawiera m.in. wykaz komisji.
Bardzo proszę, aby osoby będące członkami komisji w poprzednich latach, które chcą nadal w
nich uczestniczyd, potwierdziły wolę uczestnictwa.
Zwracam uwagę, że w naszych komisjach nie obowiązuje kworum (członkami są osoby, którym obowiązki służbowe uniemożliwiają udział w niektórych posiedzeniach), zatem na każdym
posiedzeniu każda z komisji pracuje w takim składzie, jaki przybędzie na posiedzenie.
Przy tej okazji informuję, że pierwsze posiedzenia niektórych komisji planujemy w najbliższych
miesiącach, przy okazji ważnych wydarzeo, związanych z zakresem ich prac. I tak:
 Komisja Finansów - Wieliczka, 4-5 kwietnia (konferencja EIB i ZMP - ubezpieczenia, finanse,
schematy podatkowe, nowa ordynacja podatkowa);
 Sportu - Gliwice, 10 kwietnia (mecz Polska - Niemcy w piłce ręcznej), Legnica - 29 maja;
 Małych Miast - Wałbrzych, 24 kwietnia (Kongres Małych i Średnich Miast);
 Polityki Społecznej - Poznao, 20-21 maja;
 Transportu - Wisła, 28-29 maja (Konferencja Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej);
 Partnerstwa i Dialogu - Gdaosk, 10-11 czerwca (Forum Praktyków Partycypacji);
 Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast - Wrocław, 11-12 czerwca (Kongres Regionów);
 Zagospodarowania Przestrzennego - Wrocław, 11-12 czerwca (Kongres Regionów);
 Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Wrocław, 11-12 czerwca (Kongres Regionów);
 Partnerstwa Publiczno-prywatnego - Płock (czerwiec, seminarium PPP w projekcie ZMP).
Nadmieniam także, że Konwent Przewodniczących Rad Miast będzie powołany w składzie osób
będących przewodniczącymi rad miast członkowskich i jednocześnie delegatami tych miast do
Zgromadzenia Ogólnego ZMP (14 osób).
Załączam także formularz zgłoszeniowy osób do komisji Związku, który - po wypełnieniu - proszę
odesład do Biura Związku pocztą tradycyjna lub elektroniczną (biuro@zmp.poznan.pl). Zgłoszenia
można nadsyład w każdym czasie, ale ze względu na bliskie posiedzenia wielu komisji proszę nie
odkładad wysyłki na zbyt odległe terminy.
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