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tł f : s4Prezydium oddziału Woj ewódzkiego
Związku ochotnicTych Straży Pożarnych RP

Woj ewód ztw a Dolnośląskiego
z dnia 29 grudnia 2020 roku

w sprawie: przesunięcia terminów kampanii sprawozdawczo.wyborczej przed Y Zjazd'em
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. dolnośląskiego.

Na podstawie $ 41 pkt. 1 Statutu Związku oSP RP w zw. z $ 4 uchwały nr 23lzl20 Zarządu oddziału
Wojewódzkiego Związku oSP RP woj. dolnośląskiego z dnta 11 grudnia 2020 r, w sprawie
przeprori'adzenia kampanii sprawozdawczo-v'ryborczej przedY Zjazdem oddziału Wojewodzkiego
ZOSP RP woj. dolnośląskiego - Prezydium Zarządu oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj.
dolnośl4skiego, mają na uwadzę zmiany stopnia natęzenia zagroŻenta rozprzestrzeniania się na
terenie Polski epidemii wirusa SARS COVID-19 oraz wprowadzanych przęz wŁadzę państwowe
nowych regulacj i prawnych, postanawia:

$1

Przesunąć terminy kampanii sprawozdawczo-wyborczej ptzewidziane w pkt. I zał'ącznlka nr l do
uchwały nr 23lZl20 Zarządu oW ZOSP RP woj. dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 20f0 r.
pt. Załozenia organizacyjno - programowe knmpanii sprawozdawczo.wyborczej przed V Zjazdem
oddziału Wojewódzkiego Zwiqzku oSP RP woj. dolnoślqskiego oraz w pkt. I załączntka nr 2 do
uchwały nr 23lZl20 Zarządu oW ZOSP RP woj. dolnośląsk|ego Z dnia 11 grudnia f020 r.
pt. Kaleltdarium kampanii sprawozdawczo-wyborczej 2021-2022'' w ten sposób' że kampania
sprawo zcl arvczo -wybor cza pt zebiegać b ędzi e z zachow ani em następuj 4cy ch terminów :

od 01 st1'czrria do 30 wrzęŚnia?}Zl r' - walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w oSP,
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- t1azdy oddziałów gminnych Zwtqzku,

_ zjazdy oddzi ałów po wiato wy ch Zw tązku,

_ zjazdy oddziałow woj ewódzk tch Zwtązku.

Przęwodniczący po sied zenia

Zanądu

do 30 listopada 2021 r

do  31  s t1 ' c zma2022r .

do 31 maia 20f f  r .

Uchwała rt.clrodzi w życie z dniem podjęcia.
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