projekt
Uchwała nr ... /2017
XL Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie: zmiany Statutu Związku Miast Polskich.
Na podstawie § 18 pkt 2 Statutu Związku Miast Polskich Zgromadzenie Ogólne Związku uchwala, co następuje:

§ 1.
W Statucie Związku Miast Polskich wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 12 w pkt 1 po wyrazie „członkowskich” dodaje się wyrazy: „i innych opłat, o których mowa
w § 18 pkt 5”;
2) w § 18 skreśla się pkt 9;
3) § 23 otrzymuje brzmienie:
„1. Zarząd Związku składa się z 9 do 25 członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne w bezpośrednich i tajnych wyborach na okres czteroletniej kadencji spośród członków Zgromadzenia.
2. Skład Zarządu odzwierciedla proporcje przynależności politycznej Delegatów miast do Zgromadzenia
Ogólnego, określonej w deklaracjach złożonych przez nich w wyborach samorządowych, a w przypadku
jej niezłożenia – w deklaracji indywidualnej. Osoby, które nie określiły swojej przynależności politycznej
w wyborach, w deklaracji indywidualnej mogą zgłosić udział we frakcji politycznej lub w grupie Delegatów niezależnych. W przypadku wyborów uzupełniających do Zarządu w trakcie kadencji, przeprowadza
się ponowne sprawdzenie tej proporcji – na podstawie deklaracji indywidualnych Delegatów.
3. Kadencję Zarządu kończy sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i złożony przez nią wniosek o udzielenie
ustępującemu Zarządowi absolutorium. Absolutoryjno-wyborcze posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego
powinno się odbyć w ciągu 3 miesięcy po rozpoczęciu nowej kadencji organów miast.”
4) w § 30 ust.1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Przepis § 23 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”
§ 2.
Jednolity tekst Statutu, uwzględniający wprowadzone zmiany, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Prezydium ZO
UZASADNIENIE
Projekt zmian w Statucie ma na celu:
1) Skorelowanie ze sobą przepisów § 12 i § 18 pkt 5, w zakresie opłat, które może ustanawiać Zgromadzenie Ogólne (w odróżnieniu od opłat, które są ponoszone przez członków za działania na ich rzecz,
za udział w konferencjach itp.).
2) Wykreślenie przepisu dot. przystępowania do podmiotów gospodarczych, w związku z uchyleniem
w roku 2016 w § 12 pkt 3, który umożliwiał prowadzenie przez Związek działalności gospodarczej
(ważne w kontekście projektu ustawy o jawności w życiu publicznym).
3) Wpisanie do Statutu zwyczajowo stosowanej od 1999 roku zasady parytetu w wyborach organów
Związku, przez dodanie treści zawartej w § 23 ust.1a 2 oraz odniesienia do niej w § 38 ust.1.

