
 

 
 
 

Poznań, 7 stycznia 2019 
 

Szanowni Państwo 
Delegaci na Zgromadzenie Ogólne 
Związku Miast Polskich 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2018 r. w Często-
chowie Zarząd, zgodnie z § 29 pkt. 4 Statutu Związku Miast Polskich, ustalił termin, 
miejsce i porządek obrad Zgromadzenia Ogólnego Związku. Odbędzie się ono w dniach 
5 i 6 marca 2019 roku w Poznaniu, według załączonego programu. 

Przypominam także, iż (§ 21 Statutu) każde miasto ma prawo – za pośrednictwem 
Delegata – zgłosić propozycje uzupełnień zaproponowanego przez Zarząd porządku 
obrad. Jeśli wniosek taki zostanie zgłoszony przez co najmniej 15 miast przed posie-
dzeniem Zarządu, które odbędzie się w Warszawie 15 lutego br., Zarząd uzupełni porzą-
dek obrad. Inne możliwości zmiany porządku są omówione w § 21 pkt 3 i 4 Statutu. 

§ 17 ust. 4 Statutu upoważnia delegata, który nie może przybyć na obrady w usta-
lonym terminie, do jednorazowego wydelegowania zastępcy, który uczestniczy 
w obradach w pełnym zakresie, lecz bez biernego prawa wyborczego. 

W obradach Zgromadzenia mogą uczestniczyć także obserwatorzy z poszczegól-
nych miast. 

Proszę również o sprawdzenie uchwał dotyczących delegatów. Uchwały "funkcyjne" (na 
prezydenta, burmistrza, przewodniczącego rady) nie muszą być zmieniane. Nowe uchwały o 
wyborze delegata winny być podjęte w przypadku niektórych uchwał "imiennych" - 
delegatów wskazanych z imienia i nazwiska oraz funkcji, której obecnie już nie pełnią. 

W tych przypadkach niniejsze pismo kieruję do prezydenta / burmistrza miasta. 

W załączeniu przesyłam: 
a) program Zgromadzenia, zawierający przyjęty przez Zarząd porządek obrad, 
b) podsumowanie działań Związku w roku 2018, 
c) projekt regulaminu obrad, 
d) nowy projekt ordynacji wyborczej oraz deklarację dla delegata, w związku ze zmianą 

§ 23 Statutu Związku. 
e) formularz zgłoszeniowy, który ze względów organizacyjnych należy odesłać do 

Biura Związku w terminie do 15 lutego 2019 roku. 
f) formularz rezerwacyjny w przypadku rezerwacji noclegu, który należy odesłać bezpo-

średnio do hotelu Novotel Centrum Poznań do dnia 7 lutego br. 

Inne materiały będą wysyłane Delegatom zaraz po ich przyjęciu przez Zarząd i Komisję 
Rewizyjną.  

         

Łączę wyrazy szacunku 
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