
PROJEKT 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim w sprawie 
określenia zasad współorganizacji warsztatów szkoleniowych pn. „Perspektywy 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w kontekście wyznaczników rozwoju funkcji 
metropolitalnych, infrastruktury komunikacyjnej ora z trans granicznego charakteru 
regionu” odbywających się w dniach 23 - 30 maja 2009 r. w Szczecinie. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art.10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 
poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,  
Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1758, z 2005 r. 
Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r.  
Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, z 2009r.  
Nr 223 poz.1458) oraz art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104  
poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007r. 
Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, z 2008r. Nr 180 poz. 1112, 
Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505, z 2009r. Nr 19 poz. 100) oraz art. 47 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  
Dz.U. z 2008r. Nr 88 poz.539, Nr 220 poz.1419, z 2009r. Nr 1 poz.2) Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. WyraŜa się zgodę na zawarcie porozumienia z Województwem 
Zachodniopomorskim w sprawie określenia zasad współorganizacji warsztatów 
szkoleniowych pn. „Perspektywy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w kontekście 
wyznaczników rozwoju funkcji metropolitalnych, infrastruktury komunikacyjnej oraz 
transgranicznego charakteru regionu” odbywających się w dniach 23 - 30 maja 2009 r. w 
Szczecinie.  
 

§ 2. Ustala się dotację na cel wskazany w §1 w kwocie 50.000 zł. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 



 
UZASADNIENIE  

 
Proponowane przez Marszałka Województwa warsztaty architektoniczne z udziałem 

zagranicznych specjalistów z ISOCARP zapewnią wypracowanie stanowiska eksperckiego, 
które zostałoby wykorzystane przy tworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Zaproponowana przez Wojewódzką Komisję 
Urbanistyczno - Architektoniczną tematyka - „Perspektywy Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego w kontekście wyznaczników rozwoju funkcji metropolitalnych, 
infrastruktury komunikacyjnej oraz transgranicznego charakteru regionu” byłaby interesująca 
dla Szczecina, jako miasta rdzeniowego obszaru metropolitalnego (propozycję 
współorganizacji złoŜono równieŜ gminom: Gryfino, Police, Goleniów i Stargard 
Szczeciński). Warsztaty te, oparte na wizji lokalnej i współpracy z miejscowymi planistami, 
dostarczą wyników przydatnych przy określaniu priorytetów działań rozwojowych i 
integracyjnych oraz zakresu współpracy z samorządami niemieckimi. Te wypracowane, 
niezaleŜne i obiektywne rekomendacje opracowane w ciągu 8 dni pracy doświadczonego 
zespołu eksperckiego zapewnią doświadczone i obiektywne spojrzenie na planowanie 
przestrzenne obszaru metropolitalnego. Spojrzenie niezaleŜne i profesjonalne, (bo oparte na 
wielodyscyplinarnym zespole) a które to powinno być niezwykle cenne przy podejmowaniu 
wszelkich planistycznych decyzji w obliczu prac nad „ustawą metropolitalną” i nad zmianami 
Planu przestrzennego zagospodarowania województwa zachodniopomorskiego. 

NaleŜałoby równieŜ zwrócić uwagę na nowatorstwo podejścia - są to pierwsze w 
Polsce tego typu warsztaty, których wyniki byłyby pomocne w planowaniu przestrzennym 
obszaru metropolitalnego. Niewątpliwie nie moŜna zignorować równieŜ aspektu 
promocyjnego tego przedsięwzięcia (regionalnego i międzynarodowego) – wypracowane w 
formie opracowania wnioski (w języku polskim i angielskim) prezentowane będą na 
kongresach i publikacjach ISOCARP. Marszałek województwa zaproponował, aby Miasto 
Szczecin, ze względu na wiodącą rolę - miasta rdzeniowego obszaru metropolitalnego, 
partycypowało w kosztach na poziomie 50 000 zł. Całkowity koszt organizacji warsztatów, 
zgodnie z kalkulacją podaną przez Marszałka WZ, wynosi 165 000 zł.  

 
 


