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UCHWAŁA NR XXV/…/19 

XXV ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH  

Warszawa, 3 kwietnia 2019 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i terminu płatności składek członkowskich 

 

Na podstawie §17 pkt 5 Statutu Związku Powiatów Polskich Zgromadzenie Ogólne postanawia, co następuje: 

§1 

1. W Uchwale nr XIX/2/15 XIX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich z dnia 5 marca 2015 r. 

w sprawie wysokości i terminu płatności składek członkowskich §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi 0,17 zł od mieszkańca powiatu/miasta na prawach 

powiatu – członka Związku”. 

2. W pozostałym zakresie postanowienia zmienianej Uchwały pozostają bez zmian. 

§2 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. 

  

Przewodniczący 

XXV Zgromadzenia Ogólnego 

Związku Powiatów Polskich 

 

……………………………………. 
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UZASADNIENIE 

Projekt Uchwały przewiduje zwiększenie wysokości składki członkowskiej do poziomu 0,17 zł od mieszkańca 

danego powiatu/miasta od roku 2019.  

 

W roku 2018 składka członkowska wynosiła 0,16 zł. Zgodnie z §34 Statutu Związku składka członkowska 

stanowi podstawowe źródło finansowania Związku i powinna w większym stopniu zabezpieczać finansowanie 

wykonywania zadań na rzecz samorządów powiatowych oraz obrony ich wspólnych interesów, bez konieczności 

poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania. 

 

Podniesienie wysokości składki członkowskiej o 1 grosz od mieszkańca w roku 2019, pozwoli na zabezpieczenie 

finansowania między innymi następujących działań: 

 stałego monitorowania i udziału ekspertów Związku w procesie legislacyjnym,  

 rozszerzenia systemowego doradztwa prawnego dla członków Związku,  

 kontynuacji bezpłatnych szkoleń dla pracowników samorządowych,  

 wydawania nieodpłatnych publikacji specjalistycznych, 

 prowadzenia działalności informacyjnej i promocyjnej realizującej cele statutowe  

i oczekiwania samorządów powiatowych, 

 dalszego rozwoju instytucjonalnego struktur Związku, w tym pracowników i bazy ekspertów.  

 

Podniesienie wysokości składki członkowskiej o 1 grosz, pozwoli ponadto na sfinansowanie obchodów 

jubileuszu XX-lecia utworzenia Związku Powiatów Polskich. 

Warto zwrócić uwagę, że składka Związku Powiatów Polskich jest znacznie niższa niż u innych korporacji 

samorządowych (Związek Gmin Wiejskich - 0,3492 zł od mieszkańca, Związek Miast Polskich – 0,3234 zł  

od mieszkańca). 

 


