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UCHWATA NR XXIIU3/18
XXIII ZGROMADZENIA OG6LNEG O ZVTIPZKU POWIAT6W POLSKICH
Warszawa, 10 kwietnia 2018 roku
w sprawie zmian w Statucie ZwiAzku Powiat6w Polskich

Na podstawie art. 10 usl. 1 w zv!. z aft.21 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowazyszeniach (t.j. Dz. U.
2017 t. poz.210) otaz 517 pkt 2 Statutu Zwiqzku Powiat6w Polskich Xxlll Zgromadzenie Og6lne Zwiazku
Powiatow Polskich uchwala, co nastepuje:
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W Statucie Zwiqzku Powiat6w Polskich wprowadza sie nastepujqce zmiany:

1)
2)
3)

2.

w S27 skresla sie pkt 9;
w S34 ust. 2 pK 3 otrzymuje bzmienie ,3) z dochod6w z majetku stowarzyszenia':
w S37 ust. I otrzymuje bzmienie,,1. Zwiqzek nie prowadzi dzialalno6ci gospodarczej.".

W pozostalym zakresie postanowienia Statutu po?ostajq bez zmian.
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Uchwala wchodziwZycie z dniem podjQcia, z tym zastrzezeniem, Ze zmiana Statutu staje si9 skuteczna z chwilq
wpisu przez Sqd rejestrowy zmian do Krajowego Rejestrq Sqdowego.

Pzewod niczqcy
XXIII Zgromadzenia Og6lnego
Zwiqzku Powiitdw Polskich

UZASADNIENIE
W projekcie ustawy o jawno6ci zycia publicznego (UD314) w art. 35 ust. 1 pkt

I lit. d pzewidziano zakaz pelnienia
funkcji w organie zatzqdzqAcym stowazyszenia posiadajqcego mozliwose prowadzenia dzialalnosci gospodarczej ptzez osoby wymienione w art. 37 projeKu ustawy. Przepis ma obowiAzywae od 30 czerwca 2019 r.
Wskazany zakaz, jezeli wejdzie w zycie obejmie m.in. czlonk6w zarzqdu powiatu, skarbnik6w, sekretaey oraz
osoby wydajQce decyzje administracyjne w imieniu starosty. W por6wnaniu do aldualnego stanu prawnego nie
bedzie istotny fakt rzeczywistego prowadzenia dzialalnosci gospodarczej ale sama mo2liwos6 jej prowadzenia.
Obecnie Statut Zwiqzku Powlat6w Polskich pzewiduje mo2liwo6d prowadzenia dzialalnosci gospodarczej
($ 37 ust. 1 Statutu). Podjecie dzialalnosci wymaga podjQcia stosowneiuchwaty ptzezzatzqd (927 pkt I Statutu).
W zwiqzku z powyzszym proponuje si9 usuniQcie wskazanych regulacji oraz jednoznaczne przesqdzenie
w Statucie, Ze Zwiqzek nie bQdzie prowadzil dzialalnosci gospodarczej.
Zmiana w S34 ust. 2 pkt 3 stanowi konsekwencje proponowanych zmian, popzez wykre6lenie z katalogu 2r6del
majqtku Zwiqzku dochod6w z dzialalnosci gospodarczej. Jednoczesnie we wskazanym przepisie proponuje siQ
dostosowanie jego tre6ci do bzmienia art. 33 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
Nalezy podkfe6li6, 2e przedmiotowe zmiany z punktu widzenia sytuacji finansowej Zwiqzku sA neutralne. Z uwagi
na zakaz wynikajqcy z ad. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej pzez osoby pelniqce funkcje publiczne, Zwiqzek i tak nie kozystal z mo2liwosci prowadzenia
dzialalno6ci gospodarczej. Niepodjecie uchwaly, w pzypadku wej6cia w 2ycie ustawy o jawno6ci 2ycia
publicznego, znaczqco utrudnialoby mozliwosC pa olania Zatzqdu Zwiqzku.

Uchwala o zmianie Statutu stanie sie skuteczna

z

chwilq wpisania zmiany Statutu do Krajowego Rejestru

Sedowego (wyrok NSA z 18 wrzesnia 2008 r. sygn. I OSK 333/08).

