
UCHWAŁA NR 10/2020 

Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów  
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 19 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie: zmiany „Regulaminu Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku” 

 

 
Na podstawie § 17 ust. 1 pkt i) Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w zw. z § 13 Regulaminu Zgromadzenia Ogólnego 
Stowarzyszenia „Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 
z siedzibą w Rybniku” 
 

Zgromadzenie Ogólne Związku 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Dokonuje się zmian w Regulaminie Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia „Związek Gmin 

i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku” poprzez: 

 

a) zmianę § 2, który otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Zgromadzenie Ogólne może być zwoływane w trybie zwyczajnym, w trybie nadzwyczajnym 

(Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne) albo w trybie korespondencyjnym (Zgromadzenie 

Ogólne Korespondencyjne). 

2. W przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których 

mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) dopuszcza się możliwość 

przeprowadzenia Zgromadzenia Ogólnego z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej, zgodnie z zapisami art. 10 ust. 1a–1e ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – 

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 ze zm.). 
 

b) dodanie § 22 o następującym brzmieniu: 

1. W przypadku Zgromadzenia Ogólnego przeprowadzonego z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej, o którym mowa w § 2 ust. 2, w zawiadomieniu o tym posiedzeniu 

zawiera się  dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. 

2. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach 

Zgromadzenia Ogólnego odbywa się przy zapewnieniu co najmniej: 

a) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym; 

b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek Związku 

może wypowiadać się w toku obrad; 

c) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku posiedzenia. 



3. Z przebiegu obrad Zgromadzenia Ogólnego z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej Sekretarz spisuje protokół, który zawiera imienne zestawienie oddanych głosów 

Członków Związku dla każdego głosowania. 

4. Na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego zwołanego w trybie zwyczajnym lub 

nadzwyczajnym odczytaniu podlegają protokoły sporządzone z przedmiotowych Zgromadzeń 

Ogólnych. 

 

§ 2 

Tekst jednolity Regulaminu Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia „Związek Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku” stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej Uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

  Sekretarz:   

 
(-) Adam Wawoczny 

 

  
Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego  

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 
 

(-) Mieczysław Kieca 
 

 



 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2020  

Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów  

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 19 czerwca 2020 r. 

 

 
REGULAMIN ZGROMADZENIA OGÓLNEGO  

Stowarzyszenia „Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku” 

 
 

 

§ 1 

Regulamin określa zasady działania oraz kompetencje Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia 

„Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, 

zwanego dalej Związkiem. 

 

§ 2 

1. Zgromadzenie Ogólne może być zwoływane w trybie zwyczajnym, w trybie nadzwyczajnym 

(Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne) albo w trybie korespondencyjnym (Zgromadzenie Ogólne 

Korespondencyjne). 

2. W przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których 

mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) dopuszcza się możliwość przeprowadzenia 

Zgromadzenia Ogólnego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie 

z zapisami art. 10 ust. 1a–1e ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 713 ze zm.). 

 

§ 21 

1. Zgromadzenie Ogólne Korespondencyjne zwołuje Zarząd w sytuacjach niecierpiących zwłoki. 

2. Zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Korespondencyjnego obydwa się poprzez rozesłanie do 

członków Związku „Zaproszenia do udziału w Zgromadzeniu Ogólnym Korespondencyjnym” za 

pośrednictwem poczty e-mail nie później niż na 48 godzin przed planowanym terminem 

Zgromadzenia. 

3. Zaproszenie, o którym mowa w ust. 2 zawiera: 

a) elektroniczną wersję uchwały Zarządu o zwołaniu Zgromadzenia Ogólnego 

Korespondencyjnego, 

b) porządek obrad Zgromadzenia Ogólnego Korespondencyjnego wraz z materiałami,  

c) datę i godzinę, w których należy przekazać na adres e-mailowy Biura Związku stanowisko 

„za”, „przeciw”, „wstrzymujący się”, dotyczące kwestii wskazanych w porządku obrad, 

4. Przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego Korespondencyjnego jest Przewodniczący Związku, 

zaś sekretarzem jest Dyrektor Biura. 

5. W ramach Zgromadzenia Ogólnego Korespondencyjnego nie przeprowadza się głosowania nad 

przyjęciem porządku obrad oraz nie zgłasza się wolnych głosów i wniosków. 



 

6. Przedmiotu obrad Zgromadzenia Ogólnego Korespondencyjnego nie mogą stanowić uchwały 

wskazane w § 17 ust. 1 lit. a) – h), m)-p) Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.  

7. Propozycje zmian porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego Korespondencyjnego mogą być 

zgłaszane Zarządowi Związku, nie później niż na 24 godziny przed terminem zakończenia 

posiedzenie w trybie korespondencyjnym. Propozycje zgłoszone później pozostawia się bez 

rozpoznania. Mogą być one jednak uwzględnione przy planowaniu kolejnego posiedzenia 

Zgromadzenia Ogólnego.   

8. Modyfikacja porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego Korespondencyjnego, zgodnie z treścią 

złożonego w terminie wniosku, na podstawie ust. 4 zależy od decyzji Przewodniczącego Związku. 

9. Przewodniczący Związku podejmując decyzję o modyfikacji porządku obrad Zgromadzenia 

Ogólnego Korespondencyjnego, może zdecydować o wydłużeniu terminu posiedzenia oznaczając 

nowy termin posiedzenia oraz godzinę głosowania. Informacja o wydłużeniu terminu,  nowej 

godzinie głosowania oraz zmodyfikowany porządek obrad wraz z ewentualnymi materiałami, bez 

zbędnej zwłoki przekazywane są na adres poczty elektronicznej członków Związku.     

10. Z przebiegu obrad Zgromadzenia Ogólnego Korespondencyjnego Dyrektor Biura spisuje protokół. 

Wydruki stanowisk członków Związku stanowią załącznik do protokołu. 

11. W protokole stwierdza się czy Zgromadzenie Ogólne Korespondencyjne jest prawomocne. Brak 

odpowiedzi członka Związku w terminie i godzinie wskazanej w zaproszeniu, traktuje się jako 

nieobecność podczas obrad. Brak wyraźnego stanowiska „za”, „przeciw”, „wstrzymujący się” 

pomija się przy głosowaniu. 

12. Podjęte w tym trybie uchwały podpisuje niezwłocznie Przewodniczący Związku. 

13. Na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego zwołanego w trybie zwyczajnym lub 

nadzwyczajnym odczytaniu podlegają protokoły sporządzone ze Zgromadzeń Ogólnych 

Korespondencyjnych. 

 

§ 22 

1. W przypadku Zgromadzenia Ogólnego przeprowadzonego z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej, o którym mowa w § 2 ust. 2, w zawiadomieniu o tym posiedzeniu 

zawiera się  dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. 

2. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach 

Zgromadzenia Ogólnego odbywa się przy zapewnieniu co najmniej: 

a) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym; 

b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek Związku może 

wypowiadać się w toku obrad; 

c) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku posiedzenia. 

3. Z przebiegu obrad Zgromadzenia Ogólnego z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej Sekretarz spisuje protokół, który zawiera imienne zestawienie oddanych głosów 

Członków Związku dla każdego głosowania. 

4. Na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego zwołanego w trybie zwyczajnym lub 

nadzwyczajnym odczytaniu podlegają protokoły sporządzone z przedmiotowych Zgromadzeń 

Ogólnych. 

 

 

 



 

§ 3 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne zwoływane jest przez Zarząd: 

1) na żądanie co najmniej ¼ rzeczywistych członków Związku, 

2) z własnej inicjatywy, 

3) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

4) w przypadku, gdy liczba członków Zarządu albo Komisji Rewizyjnej spadnie poniżej połowy 

ogólnej liczby członków.  

 

§ 4 

Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Zarząd zwołuje co najmniej raz w roku w terminie do 3 miesięcy od 

daty otrzymania opinii Komisji Rewizyjnej w przedmiocie sprawozdania Zarządu z wykonania planu 

finansowego Związku za rok ubiegły (sesja absolutoryjno – budżetowa), nie później jednak niż do dnia 

30 czerwca. 

 

§ 5 

1. Wniosek zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego powinien być złożony na piśmie 

wraz z uzasadnieniem. Nie dotyczy to sytuacji w których inicjatorem zwołania Zgromadzenia 

Ogólnego jest Zarząd. 

2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia: 

1) otrzymania pisemnego wniosku, 

2) stwierdzenia spadku liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej poniżej składu tych 

organów. 

3. W przypadku nie dotrzymania terminu określonego w ust. 2, Nadzwyczajne Zgromadzenie 

Ogólne zwołuje wnioskodawca w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia, w którym powziął 

wiadomość o tym fakcie. 

4. Zgromadzenie Ogólne zwołuje Zarząd listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty e-mail. 

W zawiadomieniu należy oznaczyć: dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Ogólnego oraz 

porządek obrad. 

5. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 4 w przypadku zwoływania Zgromadzenia Ogólnego 

w trybie zwyczajnym należy wysłać co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem 

zgromadzenia. 

6. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 4 w przypadku zwoływania Zgromadzenia Ogólnego 

w trybie nadzwyczajnym należy wysłać co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem 

Zgromadzenia. 

7. Porządek obrad wraz z projektami uchwał Zgromadzenia Ogólnego przygotowuje Zarząd. 

8. Zgromadzenie Ogólne może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem 

obrad.  

 

§ 6 

1. Zgromadzenie Ogólne otwiera Przewodniczący Związku, bądź w przypadku jego nieobecności 

jeden z pozostałych członków Zarządu. Przewodniczący Związku przeprowadza wybory 

Przewodniczącego Zgromadzenia spośród rzeczywistych członków obecnych na Zgromadzeniu. 

2. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący Zgromadzenia powołuje Sekretarza oraz 

przedstawia projekt porządku obrad. 



 

3. Wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad może złożyć każdy rzeczywisty członek 

Związku. 

4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że na 

Zgromadzeniu obecnych jest co najmniej 2/3 rzeczywistych członków Zgromadzenia a żaden 

z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. 

 

§ 7 

1. Zgromadzenie Ogólne przyjmuje porządek obrad zwykłą większością głosów. 

2. Zgromadzenie może podejmować uchwały w przypadku, gdy uczestniczy w nim więcej niż połowa 

ogólnej liczby członków rzeczywistych. 

3. W przypadku stwierdzenia braku quorum niezbędnego do podejmowania uchwał 

Przewodniczący przerywa obrady Zgromadzenia i wyznacza nowy termin posiedzenia. 

4. W przypadku przerwania obrad zgodnie z ust. 3, fakt przerwania wraz z podaniem członków 

obecnych w tym momencie odnotowuje się w protokole, o którym mowa w § 9. 

 

§ 8 

1. Głosu udziela Przewodniczący według kolejności zgłoszeń. 

2. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków o charakterze formalnym, 

w szczególności dotyczących: 

      1) sprawdzenia quorum, 

      2) ograniczenia czasu wystąpień mówców, 

      3) zakończenia wystąpień, 

      4) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały, 

      5) zarządzenia przerwy, 

      6) przeliczenia głosów, 

      7) przestrzegania trybu obrad. 

 

§ 9 

1. Z sesji Zgromadzenia Ogólnego Sekretarz sporządza protokół. Protokół podpisuje Sekretarz 

i Przewodniczący Zgromadzenia. 

2. W protokole w szczególności należy stwierdzić prawidłowość zwołania Zgromadzenia Ogólnego 

i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za 

każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. 

3. Załącznik do protokołu stanowi lista obecności podpisana przez rzeczywistych członków Związku 

obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym. 

4. Członkowie Związku obecni na Zgromadzeniu Ogólnym mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do 

protokołu, o których uwzględnieniu decyduje Przewodniczący Zgromadzenia. 

 

§ 10 

1. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu 

jawnym z zastrzeżeniem § 11. 

2. Przy liczeniu głosów bierze się pod uwagę tylko glosy oddane, tzn. formalnie złożone „za”, 

„przeciw” i „wstrzymujące się”. Nie liczy się natomiast tych głosów obecnych członków, którzy 

uchylili się od glosowania bądź nie głosujących. 

 



 

§ 11 

1. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu 

tajnym w przypadkach: 

      1) wyboru albo odwołania Przewodniczącego Związku, 

      2) wyboru albo odwołania pozostałych członków Zarządu, 

      3) wyboru albo odwołania członków Komisji Rewizyjnej,. 

2. Głosowanie tajne odbywa się w obecności co najmniej połowy składu rzeczywistych członków 

Związku. 

3. W głosowaniu tajnym członkowie rzeczywiści głosują na kartach opatrzonych pieczęcią Związku. 

4. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana przez Zgromadzenie Ogólne 

spośród członków rzeczywistych obecnych na Zgromadzeniu. Komisja Skrutacyjna składa się 

z dwóch członków. 

5. Głosowania tajnego nie przeprowadza się w przypadku odwołania Przewodniczącego Związku, 

odwołania  pozostałych członków Zarządu, odwołania członków Komisji Rewizyjnej z powodu 

upływu kadencji lub śmierci. 

 

§ 12 

1. Uchwałom podjętym przez Zgromadzenie Ogólne nadaje się kolejne numery podając cyframi 

arabskimi numer uchwały i rok podjęcia uchwały. Uchwałę opatruje się datą sesji na której 

została podjęta. 

2. Uchwały podjęte przez Zgromadzenie Ogólne podpisuje Przewodniczący i Sekretarz. 

3. Zarząd prowadzi w biurze Związku rejestr uchwał podjętych przez Zgromadzenie Ogólne. 
 

 

§ 13 

Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Zgromadzenia Ogólnego. 

 

§ 14 

Regulamin wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 

 

 

 Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego  

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 
(-) Mieczysław Kieca 

 

  

 

 


