
Uchwała Nr 5 

XXIII Kongresu Związku Euroregion „Tatry” 

z dnia 25.04.2017 r. 

 

 

w sprawie: zmiany Statutu Związku Euroregion „Tatry” 

 

 

Na podstawie §11 Statutu Związku Euroregion „Tatry” Kongres uchwala co następuje: 

 

 

 

§1 

 

W Statucie Związku Euroregion „Tatry” wprowadza się następujące zmiany:  

 

1) w § 11 dodaje się lit. j w następującym brzmieniu: 

„j) powoływanie i odwoływanie pełnomocnika do spraw zawierania umów pomiędzy 

Związkiem, a członkiem Rady” 

2) § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rada składa się z siedmiu członków wybieranych przez Kongres w głosowaniu 

tajnym na okres czterech lat.” 

3) w § 14 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:  

„4. Członkowie Rady mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności związane z 

pełnioną funkcją.”  

4) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący wybierany przez Kongres w głosowaniu 

tajnym na okres czterech lat.” 

5) § 18 ust. 1 lit f otrzymuje brzmienie: 

„f) powołanie, odwołanie Dyrektora Biura i pełnomocnika do spraw określonych 

zadań,” 

6) w § 18 ust. 1 dodaje się lit. h w brzmieniu: 

„h) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady, Dyrektora Biura i pełnomocnika.” 

7) § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie 

„Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku wybieranym w głosowaniu 

tajnym przez Kongres na okres czterech lat” 

8) w §19 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Uchwały Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej 50% członków Komisji.” 

9) w § 21 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:  



„3. Rada może powołać do realizacji określonych zadań pełnomocnika. 

   4. Pełnomocnik działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę.”    

10) § 26 ust. 2  otrzymuje brzmienie: 

„2. Rada może upoważnić Dyrektora, pełnomocnika lub inne osoby z biura Rady do 

zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Związku.” 

 

 

§2 

 

Kongres zatwierdza zmiany Statutu Związku Euroregion „Tatry” i przyjmuje jednolity tekst 

Statutu Związku Euroregion „Tatry” – zał. nr 1 

 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia za wyjątkiem zmian określonych w §1 pkt 2,4,7 

niniejszej uchwały, które wchodzą w życie z dniem odbycia Kongresu zwyczajnego w roku 

2019. 

 

 

 

 

 

                                                                                         Przewodniczący  

                                                                       XXIII Kongresu Związku Euroregion „Tatry” 

 

                                                                                   /-/ Stanisław Łukaszczyk 

                                                                           

 


