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UCHWALA NRXXIIU4/18

xxilr zcRoMADzENrA oGoLNEGO ZWIAZKU POWIATOW POLSKICH
Warszawa, 10 kwietnia 2018 roku
zmieniajqca uchwale w sprawie wysoko6ci iterminu platnosci skladek czlonkowskich

Na podstawie Sl7 pkt 5 Statutu ZwiAzku Powiat6w Polskiqh Zgromadzenie Og6lne postanawia, co nastepuje:
$1

1.

W Uchwale nr Xl)</2/15 XIX Zgromadzenia Og6lnego Zwiqzku Powiat6w Polskich z dnia 5 marca 20'15 t.
w sprawje wysokosci i termin6w platnosci skladek czlonkowskich S1 ust. I otrzymuje bzmienie:
,1. Wysoko66 rocznej skladki czlonkowskiej wynqsi 0,16 zl od mieszkafica powiatu/miasta na prawach
powiatu

2.

-

czlonka Zwiqzku".

W pozostalym zakresie postanowienia zmienianej lchwaty pozostaje bez zmian.
s2

Wykonanie Uchwaly powieza sie Zarzqdowi Zwiqzku.
s3
Uchwala wchodziw 2ycie z dnjem pod.iecia, z mocA obowiqzujqca od 1 stycznia 2018 r.

Pr2ewodniczqcy
a Og6lnego
Zwiqzku Pdriat6w Polskich

UZASADNIENIE
Projekt Uchwafy przewiduje zwiekszenie wysokosci sktadki czlonkowskiej do poziomu 0,16 zl od mieszkafca
danego powiatu/miasta od roku 2018.
W foku 2017 skladka czlonkowska wynosila 0,14 zl. Zgodnie z S34 Statutu Zwiazku skladka czlonkowska sianowi
podstawowe 2r6dlo finansowania Zwiqzku i powinna w wiQkszym stopniu zabezpieczad finansowanie lvykonywania zadai na rzecz samorzed6w powiatowych oraz obrony ich wsp6lnych intefes6w, bez koniecznosci ciqglego
poszukiwania dodatkowych i16det finansowanaa.
Podniesienie wysoko6ci skladki czlonkowskiej o 2 grosze od mieszkaica w roku 2018, pozwoli m.in. na podjgcie
dzlala^ TNiazanych z upamigtnieniem 20-lecia utworzenia samorzqdu powiatowego (usamorzadowienia wsp6lnot
powiatowych), 1oo-lecia Niepodleglosci Polski oraz 1o0-lecia utworzenia samoeadu terytorjalnego - fundamentu
paistwowo6ci niepodleglej Polski. Planuje sie bowiem: rozliczenie biezacej kadencji wg wypracowanego przez
ZPP formatu w wymiaze 096lnopolskim z integralnym segmentem ka2dego powiatu indywidulanie; pzygotowanie
raportu 2olecia samozqdu powiatowego ze stosownym odniesieniem sie kazdego powiatu indywjdualnie: cykl
wydazeh realizowanych w ramach projeKu: 1oo-lecie Niepodleglosc! Po'ski, 1oo-lecie utwozenia fundament6w
parlstwowosci samorzqdu teMorialnego gminnego i powiatowego oraz nadzwyczajny scenariusz Zgromadzenia
Og6lnego ZPP.

Zaproponowana zmiana pozwoli takze na kontynuacje bezplatnych szkolefi dla pracownik6w samozqdowych
wg bie2qcych potrzeb; rozszerzenie systemowego doradztwa prawnego; pzygotowanie kolejnych nieodplatnych
publikacji specjalistycznych, w tym wydawanie ich w formie papierowej; kontynuacjg dzialalno6ci informacyjnopromocyjnej realizujecej cele statutowe i oczekiwania samorzAd6w powiat6w oraz rozw6j instytucjonalny struKur
Zwiazku.
Warto zwr6cie uwage, 2e wysokos6 skladki czlonkowskiej w Zwiqzku Powiat6w Polskich oscyluje na poziomie
50% skladki innych 096lnopolskich korporacji zrzeszajqcych samozqdy lokalne.
Podwy2szenie skladki

o 2 grosze od mieszkaica

(80 000 mieszkaic6w)

-

-

dla Sredniej wielko6ci powiatu/miasta czlonkowskiego

oznaczae bedzie wzrost skladki o 1.800 zl rocznie.

