
 

 

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia zmiany statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą  

Powiatowo – Gminny Związek Transportu „Pogranicze” z siedzibą w Głubczycach 

Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków powiatowo - gminnych 

oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian (Dz. U. z 2015 r. poz. 2282) ogłasza się wpisaną do Rejestru 

związków powiatowo-gminnych, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zmianę 

statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą Powiatowo – Gminny Związek Transportu „Pogranicze”  

z siedzibą w Głubczycach, objętą uchwałą nr 25/V/2022 Zgromadzenia Związku z dnia 24 marca 2022 r. 

W statucie związku powiatowo-gminnego pod nazwą Powiatowo – Gminny Związek Transportu 

„Pogranicze” z siedzibą w Głubczycach, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Wojewody Opolskiego  

z dnia 19 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2901), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 17 ust. 3 uchyla się punkt 11); 

2) w § 18 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Zgromadzenia oraz materiały, o których mowa w ust. 2 

doręczane są Członkom Zgromadzenia drogą elektroniczną na podany przez nich adres e-mail.  

Na wniosek Członka Zgromadzenia informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim mogą być 

przekazane za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej lub w inny uzgodniony z nim 

sposób.”; 

3) w § 18 zmienia się ust. 5, który otrzymuje brzmienie: 

„Na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/4 statutowego składu Zgromadzenia Przewodniczący 

obowiązany jest zwołać posiedzenie na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.”; 

4) w § 18 zmienia się ust. 6, który otrzymuje brzmienie: 

„Do zmiany porządku obrad posiedzenia Zgromadzenia zwołanego w trybie określonym w ust. 5, stosuje 

się ust. 3, z tym że dodatkowo wymagana się zgoda wnioskodawcy.”; 

5) w § 18 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„Postanowienia ust. 2 i ust. 8 w zakresie terminów zawiadomienia o posiedzeniu Zgromadzenia nie mają 

zastosowania do posiedzenia zwołanego w trybie ust. 5.”; 

6) w § 35 uchyla się pkt 7); 
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7) w § 41 zmienia się ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 

„Przewodniczący Zarządu zatrudnia i zwalnia Kierownika Biura Związku”. 

  

 Wojewoda Opolski 

 

Sławomir Kłosowski 
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