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ochotnic zrych Straży Pożarnych RP
Woj ewód ztwa Dolnośląskiego
z dnia 11 grudnia 20f0 roku

w sprawie: przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo.wyborczej przed Y Zjazd'em Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP woj. dolnoś|ąskiego.

Na podstawie $ 40 pkt. 4, 6 i 9 StatutuZwiqzku oSP RP' Zarząd oddziatu Wojewódzkiego Związku
OSP RP postanawia:

$ l

Rozpocząc kampanię sprawozdawczo-wyborczą ptzed Y Zjazdem oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP woj. dolnośląskiego z dniem 1 stycznia 2021 roku.

$2

Przyj4ć do stosowania:
1. Zał'oŻenla organizacyjno - plogramowe kampanii sprawozdawczo-wyborczej przedY Zjazdem

oddziatu Wojert'ódzktego Zwtązku oSP RP woj. dolnośląskiego wg zał,ącznlknr I,
2. Kalendarium kampanii sprawozdawczo-wyborczej 202I-2022 wg zil'ącznik nr 2.
3. Ilość delegatów na Zjazd oddziału Wojewódzkiego Związku oSP RP i przedstawicieli do

Zarządu oddziałrr Wojewódzkiego ZOSP RP woj. dolnośląskiego wg załączniknr 3.

$3

Zarekomendor,t.aó oSP oraz władzom oddziałow ZOSP RP odbywanie walnychzebtańczłonków
oSP oraz zjazdow i posiedzeń władz oddziałów Związku w trybie uregulowanym w przepisach
art. l0 ust. 1a-1c ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
Zobowt4zać oddziały powiatowe i gminne (równorzędne) ZOSP RP do rozpropagowania wśrod
oSP i struktur organizacyjnych narzędzi informatycznych pozwa|ających na wykorzystanie
Środków komturikacji elektronicznej do transmisji obrad posiedzeń gremiów społecznych
w czasie rzecz1'il'istym, dwustronnej komunikacji w czasie rueczywistym' umozliwiających
wypowiadarrie się w toku obrad, wykorzystując Google Meet.

$4

W zaleinoŚci od ztlliarl stopnia natęŻeniazagtoŻeniarozprzestrzeniania się naterenie Polski epidemii
wirusa SARS CCV1D.19 oraz wprowadzanych przez władzę państwowe nowych regulacji
prawnych, upowazrlic Prezydium Zow ZOSP RP do przesuwania terminów przewidzianych w
,,Założeniach orgntlizacyjna - programowych kampanii sprawozdawcio- wyborczej ( .)',,
powołanych w $ 2.
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Wykonanie uchwały
woj. dolnośląskiego.

$s

powierzyć Prezydium Zarządu oddziału Wojewódzkiego ZOSP Rl

$ó

Uchwała wchodzi w Życte z dniem podjęcia.

Przewodni czący posiedzenia
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