
UCHWALA NR XL-.LA... I.9J5&. /2019 
ZGROMADZENIA ZWIAZKU MI^DZYGMINNEGO 

„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNANSKIEJ” 
z dnia^L(^4i^H>fe2019 roku

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Pracy Zgromadzenia Zwiqzku Mipdzygminnego 
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznahskiej"

Na podstawie §13 pkt 14 Statutu Zwiqzku Miqdzygminnego ..Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznahskiej” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2013 r., poz. 4609 ze 
zm.), Zgromadzenie Zwiqzku Mi^dzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznanskiej” uchwala, co nast^puje:

§1

Uchwala si§ i przyjmuje Regulamin Pracy Zgromadzenia Zwiqzku Mi^dzygminnego 
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznahskiej” w brzmieniu wedfug Zatqcznika nr 1 do 
niniejszej uchwaly.

§2

Wykonanie uchwaty powierza si§ Zarzqdowi Zwiqzku Mi^dzygminnego „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznahskiej”.

§3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj§cia.

Przewodniczqcy Zgromadzenia

Zwiqzku Mi^dzygminnego „Gospoda
Pnewmczqcy worn

zrpM>A

Tomasz Zwolmski

a Odpadami Aglomeracji Poznahskiej”
nla



UZASADNIENIE DO UCHWAL Y NRX.YK. /&5^ /2019 
ZGROMADZENIA ZW\f\ZKU MI^DZYGMINNEGO 

GOSPODARKA ODPADAMIAGLOMERACJI POZNANSKIEJ 
z dniaJAifd^^^h 2019 roku.

Okreslenie sposobu oraz trybu pracy Zgromadzenia jest niezbpdne do 

prawidtowego funkcjonowania Zwiqzku Migdzygminnego „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznanskiej”. Uchwatenie Regulaminu Pracy Zgromadzenia Zwiqzku 

Miqdzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej’’ nalezy do 

kompetencji Zgromadzenia Zwiqzku.

Z uwagi na powyzsze, Zgromadzenie Zwiqzku uznato za zasadne przyjqcie 

niniejszej uchwaiy.

Przewodnicz^cy Zarz^du

Zwiqzku Mi^dzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej"



Zalacznik nr 1
Do uchwaly nrAW /J.5U / 2019 

Zgromadzenia Zwi^zku Migdzygminnego 
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej” 

z dniaA/,pjL&ia^t*kQ2019 roku

Regulamin Pracy

Zgromadzenia Zwiqzku Mi^dzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej”

Postanowienie ogolne

§1

1. Niniejszy regulamin okresla zasady pracy i tryb przebiegu obrad Zgromadzenia 
Zwigzku Migdzygminncgo „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej”.

2. Niniejszy regulamin oparty jest na przepisach Statutu Zwigzku Migdzygminnego 
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej”.

§2

Ilekroc w niniejszym Regulaminie mowa o:

1) Zwigzku - nalezy przez to rozumiec Zwigzek Migdzygminny „Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznanskiej”,

2) Statucie - nalezy przez to rozumiec Statut Zwigzku Migdzygminnego „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznanskiej”,

3) Zgromadzeniu - nalezy przez to rozumiec Zgromadzenie Zwigzku Migdzygminnego 
„Gospodarka odpadami Aglomeracji Poznanskiej”,

4) Przewodniczgcym - nalezy przez to rozumiec Przewodniczgcego Zgromadzenia 
Zwigzku Migdzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej”,

5) Zarzgdzie - nalezy przez to rozumiec Zarzgd Zwigzku Migdzygminnego „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznanskiej”,

6) Przewodniczgcym Zarzqdu - nalezy przez to rozumiec Przewodniczgcego Zarzqdu 
Zwigzku Migdzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej”.

Zasady odbywania obrad

§3

1. Przewodniczgcy zwoluje posiedzenie Zgromadzenia Zwigzku w trybie okreslonym 
w statucie Zwigzku, kieruje obradami posiedzenia, w tym ustala poprzez glosowanie 
porzgdek obrad oraz zamyka posiedzenie.

2. Przewodniczgcy wyznacza protokolanta.



3. Porzqdek obrad obejmuje w szczegolnosci:

1) Przyj?cie protokolu z obrad poprzedniego posiedzenia,

2) Informacje Przewodniczqcego Zarzqdu o dzialaniach podejmowanych w okresie 
mi?dzy posiedzeniami,

3) Sprawozdanie Zarzqdu z wykonania uchwal Zgromadzenia,

4) Rozpatrzenie projektow uchwal,

5) Interpelacje i zapytania,

6) Wolne wnioski i informacje.

4. W porzqdku obrad kazdego zwyczajnego posiedzenia powinno znajdowac si?:

1) Przyj?cie protokoiu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia; przyj?cie protokolu 
odbywa si? poprzez glosowanie,

2) Sprawozdanie z wykonania uchwal Zgromadzenia; sprawozdanie w imieniu 
Zarzqdu sklada Przewodniczqcy Zarzqdu lub wyznaczony przez Zarzqd czlonek 
Zarzqdu.

5. Przewodnicz^cy kieruj^c obradami posiedzenia:

1) Czuwa nad pianowanym przebiegiem posiedzenia Zgromadzenia,

2) Okresla limity czasu na wypowiedz i pilnuje ich przestrzegania,

3) Prowadzi list? mowcow,

4) Utrzymuje porzqdek podczas obrad, w tym celu moze:

a) Zwrocic mowcy uwag?, gdy ten odbiega od tematu, niewlasciwie si? zachowuje 
lub wyraza,

b) Odebrac glos po bezskutecznym zwroceniu uwagi,

c) Odebrac glos bez uprzedzenia temu, kto stawia wniosek lub odzywa si? po 
przystqpieniu do glosowania,

5) Zarzcjdza zamkni?cie listy mowcow oraz przerwanie dyskusji po uprzednim 
wysluchaniu opinii czlonkow Zgromadzenia i przeglosowaniu ewentualnych 
rozbieznosci,

6) Dba o wlasciwy przebieg dyskusji, w ktorej wyst?puje konfrontacja stanowisk, 
udzielajqc na przemian glosu „za” i „przeciw”,

7) W sprawach formalnych udziela glosu poza kolejnosciq,

8) Wydobywa z wyst^pien zawarte w nich propozycje i poddaje je pod glosowanie, 
jezeli taka byla intencja dyskutanta.



Podejmowanie uchwal i protokolowanie posiedzeri

§4

1. Zgromadzenie podejmuje rozstrzygni^cia w formie uchwal.

2. Uchwaly Zgromadzenia podejmowania sq bezwzgl^dnq wi^kszosci^ glosow statutowej 
liczby czlonkow Zgromadzenia.

3. Glosowanie w Zgromadzeniu jest jawne.

4. Glosowanie tajne odbywa si$ w przypadkach okreslonych w ustawach i statucie. W 
celu przeprowadzenia glosowania tajnego wybiera si$ poprzez glosowanie Komisj? 
Skrutacyjnq.

5. Glosowanie odbywa si$ przy uzyciu dedykowanego narz^dzia umozliwiajqcego 
sporz^dzenie i utrwalenie imiennego wykazu glosowan Czlonkow Zgromadzenia.

6. W przypadku, gdy przeprowadzenie glosowania w sposob okreslony w punkcie 5 nie 
jest mozliwe z przyczyn technicznych przeprowadza si$ glosowanie imienne.

7. Zglaszane w trakcie obrad poprawki do tresci uchwal powinny bye przedstawione 
przed poddaniem uchwaly pod glosowanie.

8. Czlonek Zgromadzenia moze wniesc pisemny sprzeciw w stosunku do uchwaly 
Zgromadzenia w ci^gu 7 dni od daty jej podj^cia.

9. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwaly i wymaga ponownego 
rozpatrzenia sprawy przez Zgromadzenie.

10. Sprzeciw nie moze bye zgloszony od uchwaly podj^tej w wyniku ponownego 
rozpatrzenia sprawy przez Zgromadzenie.

§5

1. Projekty uchwal przygotowywane Scj przez Zarzqd.

2. Uchwala powinna zawierac:

1) Numer, dat? i tytul; uchwaly numeruje si$ kolejno cyframi rzymskimi (numer 
posiedzenia) i arabskimi (numer kolejnej uchwaly) lamanymi przez cyfry roku np. 
1/1/2012,

2) Podstaw^ prawn^,

3) Przedmiot sprawy,

4) Okreslenie organow zobowiqzanych do wykonania uchwaly,

5) Termin wejscia uchwaly w zycie,

6) Podpis Przewodniczqcego Zgromadzenia Zwiqzku.

3. Do uchwaly powinno bye zal^czone uzasadnienie jej podj^cia.

4. Przewodnicz.cjcy Zgromadzenia Zwiqzku obowiqzany jest przedlozyc uchwaly 
uezestnikom Zwiqzku, w ci^gu 7 dni od daty jej podj^cia.



5. Uchwal^ budzetowq, uchwal^ o nieudzieleniu Zarz^dowi absolutorium oraz inne 
uchwaly obj^te nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedklada si$ RIO.

1. Posiedzenia Zgromadzenia sq protokolowane.

2. Obrady Zgromadzenia sq transmitowane i utrwalane za pomoc^ urzqdzen 
rejesti'ujqcych obraz i dzwi^k.

3. Nagrania obrad oraz protokoly udost^pniane w Biuletynie Informacji Publicznej 
Zwiqzku oraz w inny sposob zwyczajowo przyj^ty.

1. Z kazdego posiedzenia Zgromadzenia sporzqdzony jest protokol, ktory powinien 
zawierac:

1) Numer, dat$ i miejsce posiedzenia; nr protokolu oznaczony jest cyframi arabskimi 
lamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku np. 1/10,

2) Stwierdzenie:

a) Waznosci posiedzenia,

b) Przyj^cia porz^dku obrad,

c) Przyj^cie protokolu z poprzedniego posiedzenia,

3) Nazwiska nieobecnych czlonkow Zgromadzenia zaproszonych na posiedzenie,

4) Nazwiska osob spoza Zgromadzenia zaproszonych na posiedzenie,

5) Opis przebiegu posiedzenia, streszczenia przemowien i dyskusji,

6) Zgloszone wnioski i opinie oraz zal^czone na pismie wyst^pienia czlonkow 
zgromadzenia i innych uczestnikow posiedzenia,

7) Wyniki glosowania,

8) Zdania odr^bne i ich uzasadnienie,

9) Podpis Przewodnicz^cego Zgromadzenia

Zalqcznikiem do protokolu jest lista obecnosci z podpisami czlonkow Zgromadzenia.

2. Odpis protokolu dor^cza si^ uczestnikom Zwiqzku, w ciqgu 7 dni od przyj^cia 
protokolu na nast^pnym posiedzeniu.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie majq zastosowanie przepisy 
ustawy o samorz^dzie gminnym oraz postanowienia Statutu.

2. Zmiany niniejszego regulaminu odbywaj^ si$ w trybie jego ustanowienia.

§6

§7

Postanowienia koncowe

§8


