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REGULAMIN OBRAD 

XXIV Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich 
Warszawa, 17 stycznia 2019 r. 

 
1. Zgromadzenie Ogólne otwiera urzędujący Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich. 
 
2. Zgromadzenie Ogólne wybiera spośród delegatów prezydium Zgromadzenia Ogólnego w składzie: 

przewodniczący, czterech wiceprzewodniczących i sekretarz. 
 
3. Po wybraniu Prezydium Zgromadzenia Ogólnego Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich 

przekazuje prowadzenie obrad nowo wybranemu Przewodniczącemu. 
 
4. Przewodniczący na zmianę z wiceprzewodniczącymi prowadzi obrady Zgromadzenia, nadzoruje prace 

komisji roboczych, biura organizacyjnego, służb technicznych oraz zamyka posiedzenie Zgromadzenia 
Ogólnego. 

 
5. Sekretarz nadzoruje sporządzanie protokołu Zgromadzenia. 
 
6. Zgromadzenie wybiera spośród delegatów Zgromadzenia: 

a) komisję mandatową (5 osób), która stwierdza prawomocność Zgromadzenia do podejmowania 
poszczególnych rodzajów uchwał, zgodnie z § 21 i § 22  Statutu; 

b) komisję skrutacyjną (7 osób); 
c) komisję uchwał i wniosków (5 osób), która może korzystać z pomocy ekspertów zaproszonych do 

udziału w Zgromadzeniu; 
d) zespół obliczający głosy w głosowaniach jawnych (4 osoby). 
 

7. Komisje wybierają spośród swoich członków przewodniczącego komisji oraz sekretarza, który sporządza 
protokół z prac komisji. Protokoły z pracy komisji stanowią załączniki do protokołu Zgromadzenia. 

 
8. Głosowania jawne: 

a) w sprawach porządkowych, proceduralnych i formalnych każdemu delegatowi przysługuje jeden 
głos; 

b) we wszystkich sprawach merytorycznych poza uchwaleniem budżetu, zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu, 
każdemu delegatowi przysługuje jeden głos; 

c) w sprawie uchwalenia budżetu, zgodnie z § 16 ust. 1 i 2 Statutu, każdemu delegatowi przysługuje 
liczba głosów zależna od liczby mieszkańców reprezentowanego powiatu, według następującej 
zasady: 
 - delegatowi powiatu o liczbie mieszkańców do 60 tys.     - 1 głos, 
 - delegatowi powiatu o liczbie mieszkańców powyżej 60 tys. do 120 tys.  - 2 głosy, 
 - delegatowi powiatu o liczbie mieszkańców powyżej 120 tys. do 500 tys. - 3 głosy, 
 - delegatowi powiatu o liczbie mieszkańców powyżej  500 tys.   - 4 głosy, 

d) głosowanie prowadzi przewodniczący obrad, a zespół, o którym mowa w pkt 6 lit. d przeprowadza 
liczenie głosów. Po obliczeniu wyników, przewodniczący obrad podaje wynik głosowania do 
wiadomości delegatów. W przypadku znacznej większości głosów wystarczy podać do protokołu 
liczbę głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

 
9. Głosowania tajne: 

a) głosowania tajne odbywają się w sprawach wyborów Prezesa Zarządu, członków Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej; 

b) głosowanie tajne może dotyczyć każdej innej sprawy, na wniosek formalny delegata, przyjęty 
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów; 

c) we wszystkich sprawach merytorycznych poza wyborem Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej, zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu, każdemu delegatowi przysługuje jeden głos; 

e) w sprawie wyboru Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zgodnie z § 16 ust. 1 i 2 Statutu, 
każdemu delegatowi przysługuje liczba głosów zależna od liczby mieszkańców reprezentowanego 
powiatu, według następującej zasady: 
 - delegatowi powiatu o liczbie mieszkańców do 60 tys.     - 1 głos, 
 - delegatowi powiatu o liczbie mieszkańców powyżej 60 tys. do 120 tys.  - 2 głosy, 
 - delegatowi powiatu o liczbie mieszkańców powyżej 120 tys. do 500 tys. - 3 głosy, 
 - delegatowi powiatu o liczbie mieszkańców powyżej  500 tys.   - 4 głosy, 

d) w głosowaniu tajnym, dotyczącym wyboru Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej każdy z 
delegatów otrzymuje od komisji skrutacyjnej tyle kart do głosowania, iloma głosami dysponuje, 
zgodnie z lit. e.; 
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e) niezwłocznie po obliczeniu wyników głosowania komisja podaje wyniki do wiadomości delegatów. 
 

10. W przypadku nierozstrzygniętego wyniku głosowania jawnego przewodniczący obrad udziela głosu po 
dwóm delegatom będącym za i dwóm przeciw głosowanemu wnioskowi, lub za każdym z głosowanych 
wariantów, po czym zarządza następne głosowanie. 
 

11. W przypadku nierozstrzygniętego głosowania tajnego w sprawie innej niż wybory organów Związku, 
przewodniczący obrad postępuje zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 10.  
 

12. Wnioski delegatów w sprawach porządkowych, proceduralnych i formalnych są przedstawiane 
delegatom i głosowane poza kolejnością wynikającą ze zgłoszeń i z porządku obrad. Po przedstawieniu 
wniosku przewodniczący obrad dopuszcza po jednym głosie za i przeciw zgłoszonemu wnioskowi, po 
czym zarządza głosowanie jawne, zgodnie z punktem 8 lit. a regulaminu. W przypadku stwierdzenia, że 
wniosek zgłoszony jako porządkowy lub formalny ma charakter merytoryczny, przewodniczący obrad ma 
prawo przerwać wystąpienie delegata i zapytać zebranych, czy wypowiedź ma być kontynuowana; 
głosowanie w takiej sprawie odbywa się natychmiast, zgodnie z procedurą punktu 8 lit. a regulaminu. 
 

13. Delegaci zabierają głos w sprawach merytorycznych, związanych z danym punktem porządku obrad 
(z wyjątkiem dyskusji nad porządkiem i regulaminem obrad), po uprzednim zgłoszeniu się, według 
kolejności zgłoszeń. Czas pierwszego wystąpienia delegata w danym punkcie porządku obrad jest 
ograniczony do 5 minut chyba, że Zgromadzenie postanowi inaczej. Czas ewentualnych kolejnych 
wystąpień w tym samym punkcie porządku obrad jest ograniczony do 2 minut. 
 

14. Wystąpienia gości Zgromadzenia, otwierające i zamykające obrady, sprawozdania oraz wprowadzenia 
do poszczególnych punktów porządku obrad, nie podlegają limitowi czasu, określonemu w pkt 13. 

 
 

 
Sprawdzono pod względem prawnym 

 
       Radca Prawny 
 
             Bernadeta Skóbel 

 
 
 


