
projekt 

Uchwała nr ... /2018 

XLI Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w Żywcu 

z dnia 1 marca 2018 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) § 23 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zarząd Związku składa się z 9 do 25 członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne w bez-

pośrednich i tajnych wyborach na okres pięcioletniej kadencji spośród członków Zgromadzenia.  

2. Skład Zarządu odzwierciedla proporcje przynależności delegatów miast do Zgromadzenia Ogólnego 

do ugrupowań politycznych i delegatów bezpartyjnych. 

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. Szczegółowy tryb wyboru Zarządu, z uwzględnieniem zasady, o której mowa w ust.2, określa 

ordynacja wyborcza, o której mowa w  § 18 pkt.2 i § 29 pkt.5 Statutu". 

2) w § 38 ust.1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Przepis § 23 ust.2 i 4 stosuje się odpowiednio.” 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że wprowadzone nią zmiany stosuje się do ka-

dencji Zarządu Związku, następującej po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała wchodzi w życie. 

Przewodniczący Prezydium ZO 

 
 

UZASADNIENIE 

Projekt zmian w Statucie ma na celu: 

1) uwzględnienie zmiany długości kadencji organów JST z czteroletniej na pięcioletnią; 
2) wpisanie do Statutu zwyczajowo stosowanej od 1999 roku zasady parytetu w wyborach organów 

Związku, przez dodanie treści zawartej w § 23 ust. 2 i 4 oraz odniesienia do niej w § 38 ust. 1; pro-
ponuje się, aby szczegółowe zasady wyboru Zarządu oraz podział na grupy delegatów, o których 
mowa w ust. 2 zmienianego § 23, były przyjmowane w ordynacji wyborczej przez aktualny skład 
delegatów, na pierwszym po wyborach samorządowych Zgromadzeniu Ogólnym; projekt ordynacji 
wyborczej, zgodnie z § 29 pkt 5 Statutu, przygotowywany będzie przez Zarząd Związku. 


