
 

 
 
 
 

 
 

Poznań, 23 stycznia 2017 r. 
 
 

Szanowni Państwo 
Delegaci na Zgromadzenie Ogólne 
Związku Miast Polskich 

 
 
 Uprzejmie zawiadamiam, że na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2016 r. w Jaśle, Zarząd 
zgodnie z § 29 pkt. 4 Statutu Związku Miast Polskich, ustalił termin, miejsce i porządek obrad 
Zgromadzenia Ogólnego Związku. Odbędzie się ono w dniach 21-22 marca 2017 roku  
w Serocku w hotelu Narvil, ul. Czesława Miłosza 14 A, 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 posiedzeniem Zarządu, 
które odbędzie się w Łodzi 17 lutego br., Zarząd uzupełni porządek obrad. Inne możliwości 
zmiany porządku są omówione w § 21 pkt 3 i 4 Statutu. 
 Zgodnie z porządkiem obrad, każdy delegat może zgłosić wnioski, które będą 
przedmiotem debaty programowej Zgromadzenia. Wnioski zgłoszone wcześniej przez Internet 
na www.miasta.pl zostaną zestawione przez Biuro Związku i udostępnione wszystkim 
delegatom. Nie wyklucza to możliwości zgłoszenia wniosków podczas obrad. 
 § 17 ust. 4 Statutu upoważnia delegata, który nie może przybyć na obrady 
w ustalonym terminie, do jednorazowego wydelegowania swego zastępcy, który 
uczestniczy w obradach w pełnym zakresie, lecz bez biernego prawa wyborczego. 
 W obradach Zgromadzenia mogą uczestniczyć także obserwatorzy z poszczególnych miast. 

Program oraz wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej 
Związku www.miasta.pl. 
  
 W załączeniu przesyłam: 
a) program Zgromadzenia, zawierający przyjęty przez Zarząd porządek obrad, 
b) projekt regulaminu obrad i ordynacji wyborczej, 
c) 2 infografiki podsumowujące działania ZMP w 2016 roku, 
d) formularze zgłoszeniowe, które ze względów organizacyjnych należy odesłać do Biura 

Związku i do hotelu Narvil (noclegi) w terminie do 17 lutego 2017 roku. 
 
Inne materiały będą wysyłane Delegatom zaraz po ich przyjęciu przez Zarząd 

i Komisję Rewizyjną. 
         

     Łączę wyrazy szacunku 
 
 
 
      Zygmunt Frankiewicz 
   Prezes Związku Miast Polskich 

 


