
UCHWALA NR tfklk.. ld5&. /2019 
ZGROMADZENIA ZWIAZKU MI^DZYGMINNEGO 

„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNANSKIEJ” 
z dnia roku

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Pracy Zarzqdu Zwiqzku Miqdzygminnego „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznariskiej”

Na podstawie §13 pkt. 15 Statutu Statut Zwiqzku Mi^dzygminnego „Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznanskiej” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2013 r., poz. 4609 ze 
zm.), Zgromadzenie Zwiqzku Miqdzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznanskiej” uchwala, co nast^puje:

§1

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

§2

Wykonanie uchwaly powierza si$ Zarzqdowi Zwiqzku Mi^dzygminnego „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznanskiej”.

§3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Przewodniczqcy Zgromadzenia

Zwiqzku Mi^dzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej”
Prze^odniczqcy/Zgromadzenia

OAB^
^ x,1 .....................
Tomasz Zwolmski



UZASADNIENIE DO UCHWALY NRX^X. /l5&. /2019 
ZGROMADZENIA ZWi/\ZKU MI^DZYGMINNEGO 

GOSPODARKA ODPADAMIAGLOMERACJI POZNANSKIEJ 
z dniarlk^zJwd^YY±2019 roku.

Okreslenie sposobu oraz trybu pracy Zarzqdu jest niezbqdne do prawidtowego 

funkcjonowania Zwiqzku Mipdzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznanskiej”. Uchwalenie Regulaminu Pracy Zarzqdu Zwiqzku Mipdzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej” nalezy do kompetencji 

Zgromadzenia Zwiqzku.

Z uwagi na powyzsze, Zgromadzenie Zwiqzku uznato za zasadne przyjqcie 

niniejszej uchwaiy.

Przewodnicz^cy Zarzqdu

Zwiqzku Mi^dzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej”



Zalacznik nr 1
Do uchwaly nrXUX/AS©’ / 2019 

Zgromadzenia Zwiqzku Mi?dzygminnego 
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej” 

z dnia^fM'sLlGh^2019 roku
Regulamin Pracy Zarzqdu Zwisjzku Mi?dzygminnego

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej”

§1

1. Niniejszy Regulamin okresla zasady pracy i tryb przebiegu posiedzen Zarz^du Zwiqzku 
Mi?dzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej”.

2. Niniejszy Regulamin oparty jest na przepisach Statutu Zwiqzku Mi?dzygminnego 
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej”.

§2

1. Zarzqd obraduje na posiedzeniach zwolywanych przez Przewodnicz^cego Zarzqdu w 
miar? potrzeb, nie rzadziej niz raz na miesiqc.

2. Czlonkowie Zarzqdu maj^ obowiqzek uczestniczyc w posiedzeniach i pracach Zarzqdu. 
W razie przeszkod uniemozliwiajqcych uczestnictwo w posiedzeniach Zarzqdu czlonek 
zobowiqzany jest do usprawiedliwienia swojej nieobecnosci.

3. Posiedzenie Zarzqdu Przewodniczqcy Zarzqdu zwoluje za pomocc) drogi elektronicznej. 
Zawiadomienie o posiedzeniu wysyla si? na wskazane przez czlonkow zarz^du adresy e- 
mail. W zawiadomieniu powinny znajdowac si? informacje o dniu, godzinie i miejscu 
posiedzenia.

4. Posiedzenie Zarzqdu prowadzi Przewodniczqcy Zarzqdu.

5. Posiedzenia Zarz^du s^ protokolowane.

6. Zarzqd podejmuje uchwaly zwyklq wi?kszosci^ glosow w obecnosci co najmniej polowy 
skladu, pod warunkiem, ze wszyscy czlonkowie Zarz^du byli o posiedzeniu prawidlowo 
zawiadomieni.

§3

1. Przewodniczqcy Zarzqdu Zwiqzku:

1) Organizuje i zwoluje posiedzenia Zarzqdu powiadamiajqc czlonkow o dniu, godzinie 
rozpocz?cia, miejscu i proponowanym porzqdku obrad posiedzenia, zakjczajqc 
materialy sluzqce przygotowaniu si? do posiedzenia,

2) Zaprasza na posiedzenie Zarz^du, z wlasnej inicjatywy lub na wniosek czlonka 
Zarz^du, osoby spoza Zarzqdu, ktore posiadaj^ glos doradczy,

3) Wyznacza protokolanta,

4) Przewodniczy obradom Zarzqdu, w tym:



a) Sprawdza waznosc obrad, a w przypadku braku kworum wyznacza inny tennin 
posiedzenia,

b) Sprawdza waznosc przyj^cia porzqdku obrad,

c) Stwierdza przyj^cie protokolu z poprzedniego posiedzenia Zarzqdu,

d) Przedklada projekty uchwal,

e) Zapewnia swobodt? wypowiedzi przy jednoczesnym zwracaniu uwagi na ich 
zwiqzek z tematem oraz formulowanie konkluzji,

f) Czuwa nad sprawnym i zgodnym z porz^dkiem obrad przebiegiem posiedzenia,

g) Poddaje pod glosowanie w trakcie obrad wnioski,

h) Zapewnia, aby rozpatrzenie przez Zarz^d spraw zakonczylo si$ rozstrzygni^ciem, 
w ramach kompetencji Zarzqdu.

§4

1. Zatzijd rozstrzyga sprawy nalez^ce do jego kompetencji w drodze uchwal.

2. Zarzcjd glosuje jawnie. Wyniki glosowania odnotowane w protokole.

3. Przewodniczcjcy Zarzqdu na wniosekjednego z czlonkow Zarzqdu zarzqdza glosowanie 
tajne.

4. Uchwaly Zarzcjdu zapadajq zwyklq. wi^kszosci^ glosow w obecnosci co najmniej 
polowy sldadu Zarzqdu chyba, ze przepis szczegolowy stanowi inaczej. W przypadku 
rownej liczby glosow, rozstrzyga glos Przewodniczqcego Zarz^du.

§5

1. Projekty uchwal przygotowywane s^ przez Biuro Zwiqzku lub czlonkow Zarzqdu.

2. Uchwala powinna zawierac:

1) Numer, dat$ i tytuly; uchwaly numeruje si$ kolejno cyframi rzymski (numer 
posiedzenia), arabskimi (numer biezqcy uchwaly), lamanymi przez cyfry roku, 
np. nr 1/31/2012,

2) Podstawtj prawnq,

3) Przedmiot sprawy,

4) Termin wejscia uchwaly w zycie,

5) Podpis Przewodniczqcego Zarz^du Zwiqzku.

3. Projekty uchwal opracowujq poszczegolne komorki organizacyjne Zwiqzku pod 
nadzorem przelozonego.

4. Odpowiedzialnym za terminowe sporz^dzenie projektu uchwaly oraz jej tresc 
merytoryczn^ jest kierownik wlasciwej komorki organizacyjnej.



5. Projekt uchwaly powinien zostac podpisany przez osob$ sporz^dzajqcq oraz sprawdzony 
merytorycznie przez kierownika wlasciwej komorki organizacyjnej, a nastppnie 
sprawdzony pod wzglpdem formalno-prawnym przez radc$ prawnego. Poprawnosc 
merytoryczna oraz zgodnosc z przepisami prawa powinny zostac potwierdzone podpisami 
odpowiednio kierownika wlasciwej komorki organizacyjnej i radcy prawnego. Jezeli w 
wyniku podj^cia uchwaly powstanq zobowi^zania finansowe, projekt uchwaly powinien 
podpisac Glowny Ksi^gowy.

6. Projekty uchwal powinny bye przekazywane najpozniej jeden dzien roboezy przed 
planowanym posiedzeniem Zarzqdu, w odpowiedniej liezbie osobie odpowiedzialnej za 
organizacj^ posiedzenia.

7. Do kazdego projektu uchwaly powinno zostac zalqczone uzasadnienie potrzeby jej 
uchwalenia podpisane przez osob$ odpowiedzialn^ za sporzqdzenie oraz kierownika 
wlasciwej komorki merytoryeznej.

§6

1. Z kazdego posiedzenia Zarzqdu sporzqdzanyjest protokol, ktory powinien zawierac:

1) Numer, dat$ i miejsce posiedzenia,

2) Stwierdzenie waznosci obrad, przyj^cie porz^dku i protokolu z poprzedniego 
posiedzenia,

3) Nazwiska obecnych na posiedzeniu czlonkow Zarzqdu oraz nazwiska osob 
zaproszonych na posiedzenie,

4) Wyniki glosowan wraz ze zdaniem odr^bnym czlonkow Zarzqdu glosujqcych 
przeciw.

2. Do protokolu zalgcza si$ podj^te na posiedzeniu uchwaly.

§7

1. Protokoly z posiedzen Zarz^du podpisuje protokolant i Przewodniczqcy Zarzqdu.

2. Protokoly z posiedzen i uchwaly przechowywane s^ w Biurze Zwiqzku.

§8

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.

/


