
Uchwała Nr XVIII/214/91 

z dnia 18 listopada 1991r. 

W sprawie: przystąpienia Szczecina do Związku Miast Bałtyckich 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie terytorialnym ( Dz. U. Nr 16 poz. 95, Nr 34 poz. 199, Nr 43 poz.253, Nr 

85 poz. 518 z 1991r. Nr 4 poz. 18 ). 

§ 1. 

Zmierzając do nawiązania i utrzymania ścisłej więzi i współpracy między miastami 

Regionu Bałtyckiego, Rada Miejska akceptuje przystąpienie Szczecina do Związku 

Miast bałtyckich z siedzibą w Gdańsku. 

§ 2. 

Przyjmuje się statut Związku Miast Bałtyckich - jak w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

Jan Otto  

  

  

STATUT 

ZWIĄZKU MIAST BAŁTYCKICH 

Nawiązując do bogatych, wielowiekowych tradycji historycznych w zakresie 

współpracy gospodarczej i kulturalnej pomiędzy miastami położonymi nad Morzem 

Bałtyckim; 

Biorąc pod uwagę, że dla rozwoju współpracy w skali ogólnoeuropejskiej ważne i 

konieczne jest utrzymanie i pielęgnowanie ściślejszych więzi między państwami 

regionu bałtyckiego; 

W przekonaniu, że pogłębienie współpracy między miastami położonymi nad Morzem 

Bałtyckim może wnieść wkład w doniosłym znaczeniu dla rozwoju regionu 

bałtyckiego i przyczynić się do kształtowania pokojowych i harmonijnych stosunków 

między narodami Europy w duchu Konferencji bezpieczeństwa i współpracy w 

Europie. 



  

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU 

Art.1 

Postanowiliśmy powołać do życia Związek Miast Bałtyckich, zwany dalej Związkiem, 

w celu rozwijania współpracy i wymiany między miastami - członkami Związku. 

Dla osiągnięcia tych celów Związek będzie na przykład: 

a. przejawiać troskę o systematyczną wymianę doświadczeń między miastami 

członkowskimi w dziedzinach wspólnych zainteresowań, organizować w tym celu 

spotkania, wystawy, sesje naukowe i popularno - naukowe oraz inne imprezy 

pozwalające na zapoznanie się z osiągnięciami poszczególnych miast członkowskich,  

b. udzielać poparcia i pomocy w prowadzeniu prac badawczych i publikowaniu 

wydawnictw poświęconych problemom Morza Bałtyckiego i ziem je otaczających,  

c. rozwijać zainteresowania historią i dziedzictwem kulturalnym regionu bałtyckiego, 

współdziałać w ochronie dóbr kulturalnych, krajobrazowych i zabytkowo - 

historycznych tego regionu,  

d. udzielać poparcia staraniom zmierzającym do rozwoju kontaktów międzyludzkich, a 

zwłaszcza do zbliżenia młodzieży miast członkowskich w drodze organizowania 

młodzieżowych spotkań, wycieczek, zawodów sportowych, festiwali i innych imprez 

tego rodzaju,  

e. udzielać pomocy i poparcia współpracy grupom profesjonalnym w miastach 

członkowskich, a także pomiędzy poszczególnymi miastami, np. miastami 

bliźniaczymi,  

f. podejmować inicjatywy i współdziałać z zarządami państw nadbałtyckich i z 

organizacjami międzynarodowymi w rozwiązywaniu zagadnień związanych z 

rozwojem regionu bałtyckiego i ochronę środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego.  

  

CZŁONKOSTWO ZWIĄZKU 

Art.3 

Członkiem Związku może być miasto położone na wybrzeżu Morza Bałtyckiego i 

jego Zatok, a także inne miasta zainteresowane rozwojem regionu Morza Bałtyckiego.  

Członkami założycielami Związku są miasta, których przedstawiciele uczestniczyli w 

założycielskim zgromadzeniu przedstawicieli, wyrazili zgodę na przystąpienie do 

Związku i podpisali niniejszy Statut. Inne miasta mogą zgłosić przystąpienie do 

Związku składając deklarację w tym względzie na piśmie. Członkostwo Związku 

ustaje na skutek dobrowolnego wystąpienia ze Związku, co powoduje wygaśnięcie 

wszelkich wzajemnych zobowiązań. 

  

ORGANY ZWIĄZKU 



Art.4 

Organami Związku są: 

a. Konferencja Ogólna delegatów miast członkowskich,  

b. Przewodniczący Związku,  

c. Zarząd, w którego skład wchodzą przedstawiciele po jednym z każdego kraju.  

Art.5 

Konferencja Ogólna jest najwyższą władzą Związku i może podejmować uchwały we 

wszystkich sprawach wchodzących w zakres działalności Związku. W szczególności 

do kompetencji Konferencji Ogólnej należy: 

1. uchwalenie Statutu Związku, regulaminu obrad Konferencji Ogólnej i dokonywanie w 

nich zmian,  

2. wybór i odwoływanie Przewodniczącego Związku oraz dwóch 

wiceprzewodniczących,  

3. wybór Zarządu na okres dwóch lat,  

4. uchwalanie budżetu Związku,  

5. uchwalenie wysokości i terminów płatności składek członkowskich,  

6. kształtowanie działalności programowej Związku,  

7. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Związku,  

8. powoływanie stałych komisji Związku i komisji doraźnych,  

9. uchwalanie siedziby Sekretariatu Związku na okres dwóch lat,  

10. likwidacja Związku.  

  

ORGANIZACJA PRACY ZWIĄZKU 

Art.6 

Konferencję Ogólną zwołuje Przewodniczący Związku co najmniej raz na dwa lata. 

Uczestniczą w niej delegaci upełnomocnieni przez władze miast członkowskich. Delegacja 

każdego miasta członkowskiego dysponuje jednym głosem na Konferencji Ogólnej. Termin, 

miejsce i propozycje porządku obrad ustala Konferencja Ogólna na swojej poprzedniej sesji. 

Posiedzenie Konferencji Ogólnej otwiera i prowadzi Przewodniczący Związku. 

W okresie pomiędzy sesjami najwyższą władzą jest Zarząd. 

Przewodniczący Związku jednocześnie kieruje pracą Zarządu. 

Art.7 

Zaproszenia na posiedzenie Konferencji Ogólnej dostarczane są najpóźniej na dwa miesiące 

przed posiedzeniem zwyczajnym i miesiąc przed posiedzeniem nadzwyczajnym.  

Do zaproszenia powinny być dołączone: proponowany porządek obrad i materiały dotyczące 

omawianej problematyki. 



Na wniosek co najmniej jednej trzeciej miast członkowskich, zgłoszony przynajmniej na 

jeden miesiąc przed terminem posiedzenia Konferencji Ogólnej, Przewodniczący uzupełnia 

porządek obrad i dodatkowo powiadamia o tym członków. 

Konferencja Ogólna jest ważna w przypadkach udziału w niej przedstawicieli przynajmniej 

połowy miast członkowskich Związku. 

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem: 

1. zmiany Statutu Związku, do czego wymagana jest absolutna większość głosów,  

1. likwidacja Związku, do której wymagana jest większość 2/3 głosów, a także obecność 

przedstawicieli co najmniej 2/3 liczby miast członkowskich Związku.  

Art.8 

Na żądanie jednej trzeciej miast członkowskich Przewodniczący Związku obowiązany  jest 

zwołać nadzwyczajną sesję Konferencji Ogólnej; wniosek powinien zwierać proponowany 

porządek obrad. 

Art.9 

Przewodniczący i wiceprzewodniczący Związku pełnią powierzone funkcje aż do wyboru 

swoich następców przez następną Konferencję Ogólną. Przedstawiciele miast członkowskich 

pełnią swe funkcje w Związku honorowo. Przewodniczący Związku reprezentuje Związek na 

zewnątrz. 

Art.10 

Bieżącą realizację zadań Związku zapewnia stały Sekretariat, wyznaczony przez 

Przewodniczącego Związku i wybrany przez Zarząd na okres dwóch lat. Sekretariat Związku 

uczestniczy we wszystkich sesjach Związku. 

Art.11 

Językiem oficjalnym Związku jest język angielski. 

  

FINANSE ZWIĄZKU 

Art.12 

Konferencja Ogólna zaproponuje wysokość składek, jakie miasta członkowskie wnoszą na 

pokrycie wydatków związanych z działalnością Związku. Źródłami finansowania działalności 

Związku, czy też poszczególnych dziedzin tej działalności albo określonych programów, 

mogą być subwencje otrzymane od poszczególnych państw, miast i innych osób prawa 

publicznego oraz darowizny i zapisy od osób fizycznych. 

  



LIKWIDACJA ZWIĄZKU 

Art.13 

W przypadku uchwalenia przez Konferencje Ogólną likwidacji Związku, Konferencja 

dokonuje wyboru Komisji Likwidacyjnej, która przedstawia wnioski we wszystkich sprawach 

związanych z likwidacją Związku. Ostateczną decyzję o likwidacji Związku podejmuje 

Konferencja Ogólna. Majątek Związku ulega podziałowi między członków w stosunku 

proporcjonalnym do wielkości środków wniesionych do Związku w ciągu całego okresu 

uczestnictwa w Związku. 

Niniejszy statut został sporządzony w ..................................... dnia .............................1991r. 

w jednym oryginalnym egzemplarzu w języku angielskim. Oryginał ten będzie 

przechowywany w archiwum ......................................, który będzie wykonywał funkcje jego 

depozytariusza. Depozytariusz przekaże uwierzytelnione kopie tego Statutu każdemu miastu 

będącemu członkiem Związku. 

  

 


