
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia jako członek załoŜyciel przez Gminę 
Miasto Szczecin do stowarzyszenia pn. „Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy 
Regionalnej” 
 
  Na podstawie § 5 ust. 4 Statutu „Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy 
Regionalnej” stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 1/2005 Zebrania ZałoŜycielskiego 
Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej z dnia 15 kwietnia 2005 r. 
w sprawie załoŜenia Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej oraz przyjęcia 
Statutu Stowarzyszenia oraz art. 18 ust. 2 ust. 12 w związku z art. 84 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. 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. 1759, 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 2008 r., Nr 180, 
poz. 1111); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/554/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 października 2004 r. 
w sprawie przystąpienia jako członek załoŜyciel przez Gminę Miasto Szczecin 
do stowarzyszenia pn. „Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej” 
(zm. Uchwała Nr XLIV/862/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2005 r., 
Uchwała Nr V/127/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2007 r. ) § 3 ust. 1 otrzymuje 
brzmienie: 
 
„§ 3. 1. Wyznacza się Pana Piotra Krzystka jako przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin 
w „Samorządowym Stowarzyszeniu Współpracy Regionalnej”. 
 

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXVII/554/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 
25 października 2004 r. w sprawie przystąpienia jako członek załoŜyciel przez Gminę Miasto 
Szczecin do stowarzyszenia pn. „Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej” 
(zm. Uchwała Nr XLIV/862/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2005 r., 
Uchwała Nr V/127/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2007 r.) pozostają bez zmian. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 



Uzasadnienie do projektu uchwały: 

 
W związku ze wzrostem znaczenia Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy 

Regionalnej (którego miasto Szczecin jest członkiem załoŜycielem) wynikającego z 

poszerzenia jego składu o gminy docelowo pretendujące do Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego oraz zmianą nazwy na Stowarzyszenie Gmin Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego uzasadnionym jest zmiana przedstawiciela Miasta Szczecin w 

stowarzyszeniu na przedstawiciela w randze prezydenta miasta. Ponadto, dodatkowym 

argumentem przemawiającym za słusznością proponowanej zmiany są postanowienia 

projektu „ustawy o polityce miejskiej i w współpracy jednostek samorządu terytorialnego, w 

tym zakresie oraz zmianie niektórych innych ustaw”, który na następnym posiedzeniu 

Komisji Wspólnej Rządu  i Samorządu Terytorialnego zostanie ostatecznie zaopiniowany, po 

czym trafi pod obrady sejmu. Zgodnie z wymienionym projektem ustawy do prowadzenia 

spraw obszaru metropolitalnego powołany zostanie zespół metropolitalny, składający się z 

gmin połoŜonych w obszarze metropolitalnym oraz powiatów, które w całości wchodzić będą 

w jego skład. Natomiast treść art. 27 ust. 4 przytoczonego projektu ustawy mówi, iŜ 

przewodniczącym zarządu – organu wykonawczego zespołu metropolitalnego będzie 

prezydent największego miasta zespołu. Z racji, iŜ miasto Szczecin, nie czekając na 

ostateczne ustalenia ustawowe, przykładem innych duŜych aglomeracji miejskich (takich jak 

np. Katowice i ich Górnośląski Związek Metropolitalny) podjęło sformalizowaną formę 

współpracy z gminami ościennymi, która będzie stanowiła jedną z podstaw wymaganych do 

wniosku o przyznanie statusu metropolii, wzorem przyszłego zespołu metropolitalnego 

byłoby wskazane aby na czele stowarzyszenia stanął takŜe prezydent największego miasta.. 

NaleŜałoby takŜe dodać, iŜ znaczną większość przedstawicieli członków w stowarzyszeniu 

stanowią wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast i gmin. Z uwagi na powyŜsze 

argumenty oraz rangę niniejszej organizacji i funkcje jakie spełnia w procesie tworzenia 

Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, uzasadnioną jest potrzeba zmiany przedstawiciela 

na Prezydenta Miasta Szczecin. 

 
 


